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Šv. Kazimierui, neturto karžygiui
Nei Tavo veido nemačiau,
Nei Tavo amžiaus drumsto,
Tik kronikų lapus varčiau,
Liečiau tik žemės grumstą.
Kuriuo Rytai ir Vakarai
Vis nepasidalijo.
Tu pirmas aiškiai supratai –
Ne tiek mums reikia švino,
Ne tiek ginkluotų samdinių,
Ne tiek sukrauto iždo,
Kiek Tavo rūbo ašutų
Už kaltes bočių lizdo.
Kiek Tavo kurpių, pribertų
Slapčia dygiausio žvirgždo. –
Nei Tavo bruožų, nei daiktų,
Tik lyg girdėt, kaip girgžda
Sutrynę kruvinas pūsles
Tos Panerių smiltelės.
Ir taip susikalbame mes,
Ir amžių šydas kelias.
Kun. Robertas Grigas-Rasūnas
Šv. Kazimiero relikvijorius,
1637 m. dovanotas Šv. Kazimiero bažnyčiai
Viršelyje – t. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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Provincijolo þodis
T. Aldonas Gudaitis, SJ

Kartu
kurti
Dievo
karalystę
Dievo gyvenimą tarp mūsų ir mūsų
gyvenimą su Dievu bei vienų su kitais
krikščionys vadina Dievo karalyste. Jė
zus dažnai Evangelijose kalba apie Dievo
karalystės tikrovę, apie jos buvimo tarp
mūsų ženklus. Eidami savo gyvenimo bei
tikėjimo keliu ir ieškome tos tikrovės. O
ji tikrai atrandama.
Tikiu, kad tie, kurie skaitys jau penktąjį
„Laiškų bičiuliams“ numerį, jame irgi ras
Dievo artumo ženklų, atpažins, kad Jis yra
kartu su mumis – juk mes, bendraujantys su
jumis per šį leidinį, rašome tai, ką patys iš
gyvename ir kuo norime pasidalyti su kitais.
Viliamės, kad tas pasidalijimas paskatins ir
jus stengtis suprasti, kaip Dievas veikia jūsų
aplinkoje ir per jūsų pašaukimą, padės iš
girsti Viešpaties kvietimą bendradarbiauti
kuriant Jo karalystę žemėje.
Džiaugiuosi, kad jėzuito pašaukimas
įsipina į pašaukimų įvairovę Bažnyčioje
ir ją papildo. Vis labiau atskleidžiu, kaip
per ignaciškąjį dvasingumą Dievas kvie
čia žmones prie savęs bei skatina mus
būti arčiau vieniems kitų. Kadangi jėzuitų
apaštaliniai darbai, kuriuos Lietuvoje jie

2

nuveikia kartu su bendradarbiais, neturi
kokių nors pragmatiškų tikslų, į juos įsi
traukę žmonės ir patys gauna peno savo
sielai, nes vadovaudamiesi ignaciškąja
charizma ieško būdų, kaip kitiems padėti
atrasti gyvenimo prasmę – pažinti Dievą,
eiti į Jį ir į žmones.
Per paskutiniąsias savaites keletas su
tiktų žmonių man paliudijo, kaip auga jų
tikėjimas. Liauda džiaugėsi, kad galėjo
mokytis jėzuitų gimnazijoje, nes ten sura
do daug draugų ir išmoko melstis. Kristina
ir Rūta pasakojo, kad jėzuitų gimnazijoje
iš esmės priartėjo prie Dievo. Merginos la
bai norėtų, kad ir jų tėveliai savo gyvenime
atrastų gyvojo Dievo veikimą, Jį patirtų.
Pora studentų skautų atėjo į Vilniaus šv.
Kazimiero bažnyčią prašyti patalpų, nes
turimose nesutelpa, mat kartais susirenka
iki trijų šimtų žmonių.
Daug žmonių, dalyvaujančių rekolek
cijose kasdieniame gyvenime, juos pa
lydintiems tėvams jėzuitams liudija apie
naują Dievo patyrimą ir išgyvenimą per
rekolekcijas, apie norą ir kitiems perduoti
Dievo ieškojimo džiaugsmą.

T. V. Šimkūno nuotr.

Provincijolo þodis
Suprantama, Viešpats veikia ne tik per
šv. Ignaco dvasingumą. To veikimo ženklus galima atpažinti ir kasdienybėje – per
naują krikščionišką internetinį leidinį, per
jaunų vaikinų bei merginų apsisprendimą
rinktis vienuolinį gyvenimą ar matant,
kaip stiprėja įvairūs pasauliečių judėjimai,
kaip pasauliečiai prisiim
 a vis daugiau
atsakomybės Bažnyčioje. Negalima ne
pastebėti, kad Dievo karalystė jau tikrai
yra tarp mūsų!
Tad ragini save ir stengiesi padrą
sinti kitą: „Nebijok su meile tą karalys
tę kurti. Nepasiduok nevilčiai. Bet koks
tavo liudijimas – malda, šypsena veide,
kitam linkint gero ar jį pasveikinant vien
dėl to, kad jis yra, – tavo indėlis į Dievo
karalystės kūrimą žemėje. Gal ne iš karto
pastebimas, bet labai reikalingas, nes kartu
mes kuriame regimą Dievo karalystę“.
Vienas atsivertėliu save vadinęs žmo
gus jėzuitų interneto svetainės forume
kėlė klausimą: „Ar gali žmogus, patyręs
meilę, rinktis neapykantą; pažinęs tiesą,
vėl sąmoningai ieškoti abejonių; suradęs
kelią, vėl sukti į klystkelį; atradęs ramybę,
vėl pasinerti į sumaištį? Tad patirk, jei dar
nepatyrei, Dievo artumą, ieškok Jo, nes Jis
leidžiasi randamas“, – linkėjo jis kiekvie
nam...
Kai šv. Ignacas ir jo draugai svarstė, ar
reikia kurti naują ordiną, ar išsiskirstyti ir
darbuotis ten, kur popiežius pasiųs, nu
sprendė: jei Dievas juos, tokius skirtingus,
surinko ir leido bendrai Jį patirti, vadinasi,
Jo valia tokia, kad tie jauni vyrai laikytųsi
kartu. Ir jie nusprendė pradėti naują vie
nuoliją.
Ši ignaciškoji charizma gyva bei aktu
ali ir šiandien. Nors žmonės yra skirtingi,
bet bendradarbiaudami su jėzuitais, atlik
dami ignaciškąsias rekolekcijas, dauguma
patiria tą patį, ką ir mes. Toji patirtis daž
nai būna Dievo ženklas ir kvietimas kartu
veikti Bažnyčioje.

Tu žinai, kad aš norėjau, kaip anuo
met sakydavau, „pagelbėti sieloms“,
taigi papasakoti žmonėms apie Dievą,
Jo malonę ir apie Jėzų Kristų, Nukry
žiuotąjį ir Prisikėlusįjį, apie tai, kad jų
laisvė sudaro išganymą Dievo laisvėje.
Bet pirmiausia aš sutikau Dievą,
pats Jį patyriau. Jau tuomet galėjau
atskirti patį Dievą kaip tokį ir žodžius,
vaizdus, ribotus potyrius, vienaip kitaip
rodančius Jį.
Dėl to sakau: žmogus gali patirti
patį Dievą. Ir jūsų sielovada turi visur
ir visada neišleisti iš akių šio tikslo...
Karlas Rahneris, SJ
„Aš, Ignacas Lojola...“
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Jubiliejus

Neringa Markauskaitė          

Vilniaus dailės akademijos doktorantė

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios
istorijos pėdsakų beieškant…
Esu dedamas kaip kertinis akmuo,
kad savo jėga palaikyčiau sunkų bažnyčios rūmą,
Jėzaus Draugijos profesų šventovę,
pirmąjį Lietuvoje šv. Kazimiero garbei
ir jo liturginiam kultui skirtą pastatą…                           
						

Užrašas ant Šv. Kazimiero bažnyčios kertinio akmens

Šiemet minime dvigubą sukaktį: 1604 m. gegužės 10–12 d. Vilniuje vyko šv. Ka
zimiero kanonizacijos iškilmė, o paskutinę jos dieną buvo pašventintas Šv. Kazimiero
bažnyčios kertinis akmuo. Dabar turime gerą progą dar kartą prisiminti šios bažnyčios
istoriją bei priešistorę, jos statybų pradžią bei atskleisti senosios architektūros ir inter
jero ypatybes.
Šių dienų bažnyčia gerokai skiriasi nuo tos, kurią XVII a. pradžioje statė, puošė ir
įrengė, o vėliau, XVII a. II pusėje – XVIII a. I pusėje, perstatė jėzuitai. Nuo 1773 m.,
popiežiaus dekretu uždarius Jėzaus Draugiją, jėzuitams priklausę pastatai, tarp jų ir
Šv. Kazimiero bažnyčia, atiteko kitoms vienuolijoms. 1795 m. Lietuvai tapus carinės
Rusijos dalimi, 1832 m. bažnyčia tapo stačiatikių soboru ir buvo du kartus perstatyta.
Architektas N. Čiaginas neatpažįstamai pakeitė jos pagrindinį fasadą: sumažino bokštus,
o viduryje pristatė dar vieną. Tuomet, nuvertus kunigaikščių mitrą, virš kupolo žibin
to buvo iškelta svogūno formos viršūnė su stačiatikių kryžiumi, perstatytas prieangis,
taip pakeičiant visą ankstesnę fasado architektūrą. 1922 m., bažnyčią perėmus lenkų
jėzuitams, atkurtas ankstesnės architektūros dekoras, bet bažnyčios išorė liko nepaki
tusi. 1939 m. Vilnių grąžinus Lietuvai, architektas J. Mulokas užsidegė idėja atnaujinti
didžiojo kupolo karūną. Darbai truko net trejus metus, kol 1943 m. kovo 4 d. Vilniaus
arkivyskupas M. Reinys, pats labai palaikęs šį sumanymą, iškilmingai pašventino virš
kupolo vėl iškeltą kunigaikščių mitrą. Po karo, remontuojant apgriuvusią bažnyčią, ne
beatstatytas nei per N. Čiagino rekonstrukciją iškilęs vidurinysis bokštas, nei prieangio
kupolo svogūninė viršūnė.
Mūsų dienomis Šv. Kazimiero bažnyčios fasadą dengia neobarokinių formų apval
kalas. Apie ankstesnę jos puošybą bei įrangą žinome labai fragmentiškai, daugiausia iš
istorinių jėzuitų dokumentų, tokių kaip Vilniaus profesų namų kronikos.
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Jubiliejus
Karalaičio Kazimiero
kanonizacijos iškilmės
ir jėzuitų bažnyčios statybos pra
džia

(įkurta 1608 m.) reikėjo pasirūpinti ir kai
kuriomis būtinomis jos institucijomis, to
kiomis kaip naujokynas ir profesų namai.
Pastaruosiuose paprastai gyvendavo visą
jėzuitų ugdymą baigę ir paskutiniuosius
iškilmingus įžadus (lot. professio) davę
Vilniaus vieta prie pat Rotušės aikštės
vienuoliai. Čia dažnai būdavo galima su
bei Didžiosios Pilies gatvės, kurioje pa
tikti žymiausius, labiausiai išsilavinusius
statyta Šv. Kazimiero bažnyčia,   XVI a.
jėzuitus, į kuriuos dvasinių patarimų kreip
pabaigoje, prieš jos statybos pradžią, buvo
davosi krašto vadovai ir didikai. Vilniaus
viena iš prestižinių miesto posesijų, tankiai
profesų namai tapo svarbiausia naujosios
užstatyta turtingų miestiečių namais. Di
provincijos institucija, čia buvo kaupiamas
džioji Pilies gatvė, kaip pagrindinė miesto
ir saugomas provincijos archyvas, gyveno
arterija, jungė kitas gatveles, vedančias į
provincijolas.
Katedrą (ir Kapitulos namus) iš vienos
Tokių namų įkūrimu Vilniuje pradėta
pusės ir į Aušros Vartus iš kitos. Vilniaus
rūpintis jau apie 1590 m., o didžiųjų šv.
jėzuitai, matyt, neblogai sutarė su miesto
Kazimiero garbei skirtų iškilmių proga
magistratu, neprieštaravusiu, kad jie įsi
nuspręsta pradėti statyti būsimiesiems
kurtų kaimynystėje, nes ne visose šalyse
prof es ų nam ams skirt ą bažn yč ią. Tad
jėzuitai savo namus statydavo miestų, juo
nieko keista, kad pagrindinė jėzuitų šven
labiau sostinių, centruose.
tovė buvo pavadinta 1602 m. popiežiaus
Būtent šioje vietoje tuometinės Lietu
Klemenso VIII breve oficialiai šventuoju
vos jėzuitų viceprovincijos vyresnysis t.
pripažinto karalaičio Kazimiero vardu.
Paulius Bokša 1601–1605 m. supirko mies
Šiuo vardu jėzuitų kronikose taip pat buvo
tiečių sklypus būsimosioms statyboms.
vadinami ir profesų namai.
Galima manyti, kad šie sklypai iš anksto
Karalaičio Kazimiero kanonizacijos
buvo numatyti Vilniaus profesų namų ir jų
iškilmėms ruošėsi ir jose dalyvavo ne tik
bažnyčios ansambliui, nes ketinant steigti
Vilniaus gyventojai, bet ir daug žmonių
atskirą nuo Lenkijos Lietuvos provinciją
iš kitų Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės vietovių. Nors į
šventę negalėjo atvykti karalius
Zigmantas III Vaza, bet Vilniaus
vyskupo Benedikto Vainos para
ginta dalyvavo Lietuvos aukštoji
dvasininkija, įvairios vienuolijos
bei visas Lietuvos diduomenės
elitas, tarp jų ir senatorių rango
valstybės vyrai: Lietuvos kanc
leris Leonas Sapiega, Vilniaus
vaiv ad a Mik al oj us Krist up as
Radvila (Našlaitėlis), Lietuvos
didysis etmonas Jonas Karolis
Katkevičius ir kiti. Visi jie prisi
jungė ir prie šia proga surengtos
pro
cesijos iš Šv. Stepono baž
Šv. Kazimiero bažnyčia apie 1846 m.
Dailininko M. Zaleskio paveikslo „Vilniaus rotušė“ fragmentas
nyčios į Vilniaus katedrą, kuri
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Jubiliejus
iškilmingai nešė kanauninko Grigaliaus
Svencickio iš Romos atvežtą popiežiaus
brevę ir šv. Kazimiero vėliavą. (Šios iškil
mingos eisenos kelyje buvo pastatyti ketveri
triumfo vartai; stabtelėjus prie jų, Vilniaus
jėzuitų akademijos studentai vaidino inter
medijas ir deklamavo.)
Pask ut in ę išk ilm ių dien ą vyk o dar
viena procesija, gabenusi kertinį akmenį į
būsimosios Šv. Kazimiero bažnyčios sta
tybos vietą. Šioje procesijoje, be anksčiau
minėtų didžiūnų, išreikšdami savo pagarbą
Lietuvos globėjui karalaičiui Kazimierui
dalyvavo ir Naugarduko vaivada Teodoras
Skuminas, Minsko vaivada Jonas Pacas,
LDK iždininkas Jeronimas Valavičius.
Tikinčiųjų minios apsuptas, kertinį ak
menį iškilmingai pašventino vysk. B. Vai
na. Jis pirmasis pažadėjo paremti Šv. Ka
zimiero bažnyčios statybą. Vyskupu pasekė
ir kiti dvasininkai, didikai bei miestiečiai,
statybą rėmę ne vien aukomis. Jėzuitų kro
nikose užrašyta, kaip bažnyčios pamatams
buvo gabenami trys didžiuliai akmenys,
stūksoję už miesto mūrų. Jų nebūtų įveikę
nė šimtas jaučių, o vieną dieną susirinkę
per 700 žmonių, klegėdami ir juokaudami,
virvėmis atvilko pirmąjį akmenį į statybos
vietą, pažadėję ir kitus du šitaip pristatyti.
„Ir taip, – pastebi jėzuitų metraštininkas,
– per trumpą laiką tie milžinai, kuriuos
atgabenti būtų prireikę didelių išlaidų ir
sunkaus triūso, vien žmonių pasiaukojimu
buvo pristatyti ten, kur reikia“.
Pagal jėzuitų nuostatas profesų namai
negalėjo turėti nekilnojamojo turto, iš kurio
būtų galėję pasipelnyti, be to, profesų na
mai ir jų bažnyčia turėjo būti statomi vienu
metu. Tad Vilniaus namų ansambliui ir
bažnyčiai, jos puošybai bei įrangai reikėjo
sukaupti nemažai grynųjų pinigų.
Dosniausi Šv. Kazimiero bažnyčios
mecenatai buvo karalius Zigmantas III
Vaz a, vysk up as B. Vain a ir Liet uv os
kancleris L. Sapiega. Kiti didikai padėjo
bažnyčią įrengti, pastatė altorius ir var
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gonus. Vilniaus kanauninkas Stanislovas
Vilčiapolskis – vienas pirmųjų geradarių,
bažnyčiai padovanojęs brangią šv. Mišių
taurę. Liturginių reikmenų, tarp jų sidabrinį
krucifiksą, padovanojo Lietuvos kancleris
L. Sapiega, liturginių drabužių – Lietuvos
didysis etmonas ir iždininkas Aleksandras
Vincentas Korvinas-Gosevskis ir jo šeima,
kuri nuolat rėmė profesų namų gyventojus.
Galbūt dėl šios priežasties jėzuitai padarė
išimtį ir leido Šv. Kazimiero bažnyčioje
pastatyti jam antkapinį paminklą, nors
jėzuitų bažnyčiose to buvo vengiama.
Profesų namai ir bažnyčia baigti statyti
1616 m., tačiau pastarosios įrengimas šiek
tiek užsitęsė. Pagaliau 1635 m. liepos 22
d. Vilniaus vyskupas Abraomas Vaina Šv.
Kazimiero bažnyčią iškilmingai konsekravo.
Pastačius bažnyčią, jos ir profesų namų
fundatoriumi paskelbtas karaliaus Zigman
to III Vazos sūnus, Plocko ir Vroclavo vys
kupas Karolis Ferdinandas Vaza. Šį titulą
jis pelnė dėl to, kad XVII a. penktajame
dešimtmetyje dosniai parėmęs profesų na
mus juos išvadavo iš didžiulių skolų.

Šv. Kazimiero bažnyčios vidus ir

Bažnyčia po N. Čiagino rekonstrukcijos.
S. F. Fleury nuotr. 1900–1910 m.

Jubiliejus
išorė XVII–XVIII a.   
Šv. Kazimiero bažnyčia, primenanti
garsiąją Il Gesł bažnyčią Romoje, buvo
naujo tipo šventovė ne tik Vilniuje, bet ir
visoje Lietuvos jėzuitų provincijoje. Jos
planas rėmėsi Italijos jėzuitų bažnyčių
projektais, kuriems būdingos trys navos
ir kupolas, iškeltas virš vidurinės navos
ir transepto kryžmos sankirtos. Tačiau
Šv. Kazimiero bažnyčia išsiskyrė fasadu
su dviem bokštais – tokie fasadai Italijo
je nebuvo populiarūs. Manoma, kad šio
plano autorius buvo jėzuitų architektas
Jonas Frankevičius (Pranckevičius), baž
nyčią statęs nuo pat 1604 m., nes tuomet
dar tik būsimųjų Vilniaus profesų namų
kataloguose jis vienintelis iš jėzuitų va
dinamas architektu.
Apie bažnyčios išorės architektūrą iki
XVIII a. II pusės, kai po 1749 m. gais
ro jėzuitai ją paskutinį kartą restauravo,
beveik nieko nežinome. Po gaisro buvo
pastatytas naujas kupolas su žibintu, kurį
vainikavo kunigaikščių mitra. Manoma,
kad kupolo projekto autoriai buvo jėzuitai,
o jo statybai galėjo vadovauti architektas
pasaulietis Jonas Kšištofas Glaubicas. Šv.
Kazimiero bažnyčios kupolas savo nauja
konstrukcija ir vėlyvojo baroko architek
tūros formomis išsiskyrė ne tik Lietuvos
jėzuitų provincijoje, bet ir už jos ribų.
XVIII a. II pusėje bažnyčios fasadą
puošė Švč. Mergelės Marijos ir šv. Ka
zimiero skulptūros. Į viršutinio frontono
nišą buvo įstatytas ant metalo skardos
nutapytas Nukryžiuotojo atvaizdas, virš
jo – didysis bažnyčios kryžius su Jėzaus
Draugijos monograma. Kiekvienoje iš
keturių bokšto angų kabėjo po varpą.
Vienas iš jų vadinosi šv. Kazimieru. Baž
nyčios prieangio frontonas buvo papuoštas
iš gipso nulipdytu fundatoriaus K. F. Vazos
herbu.
Šv. Kazimiero kultą jėzuitai pradėjo
skleisti dar nebaigtoje statyti bažnyčioje.

Taip Šv. Kazimiero bažnyčia atrodo iš vidaus.
Antano Varankos nuotr.

XVII a. pirmajame dešimtmetyje bažny
čios zakristijoje laikinai buvo įrengta Šv.
Kazimiero koplyčia, kurioje jau tuomet
galėjo būti šv. Kazimiero relikvijų ir kabėti
šventojo atvaizdas. Kronikose minima, kad
šioje koplyčioje saugoti sidabriniai votai,
skirti šv. Kazimierui. Jau XVII a. I pusėje
bažnyčioje įrengtas šv. Kazimiero alto
rius. XVIII a. II pusėje jėzuitų tapytojas
Fryderikas Obstas bažnyčios didžiąją navą
papuošė šv. Kazimiero gyvenimą vaizduo
jančiomis freskomis.
Tuo metu Šv. Kazimiero bažnyčia pa
sižymėjo kuklia sienų ir skliautų puošyba,
apie kurią žinome tiek pat mažai, kaip ir
apie bažnyčios išorės architektūrą. Galima
manyti, kad tada po bažnyčios didžiuoju
altoriumi įrengta kripta, kurioje buvo lai
dojami jėzuitai, ypatingais atvejais – ir pa
sauliečiai. XVII a. viduryje ši kripta buvo
išdekoruota epitafinėmis kompozicijomis.
Tai – vieninteliai iki mūsų dienų išlikę
pirmykštės bažnyčios dekoro pavyzdžiai.
Freskose vaizduojamas Nukryžiuotasis,
Kristaus Prisikėlimas, Švč. Mergelė Marija
bei vėlių siluetai.
XVIII a. sienų tapyba pamažu tapo
puošnesnė, padaugėjo mūrinių altorių,
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jėzuitai įsigijo naujus vargonus. Daugiau
žinome apie XVIII a. II pusės bažnyčios
interjerą, kurį sukūrė jėzuitų architektai,
tapytojai, skulptoriai ir kiti meistrai. Di
džiajame altoriuje buvo pastatytos Šventųjų
Karalių gipsinės skulptūros, taip pat puošni
dirbtinio marmuro ciborija su tabernakuliu,
kurį XVIII a. I pusėje sukūrė jėzuitas auk
sakalys Pranciškus Steinbiuchleris.
Žinios apie altoriuose buvusius atvaiz
dus, liturginius reikmenis liudija, kad tuo
metu jėzuitai siekė modernizuoti XVII a.
I pusėje pastatytą ir vėliau ne kartą remon
tuotą bažnyčią. Pastatyta trylika dirbtinio
marmuro altorių. Visi jie – trijų arba ke
turių tarpsnių ir beveik visi buvo papuošti
angelų skulptūrėlėmis.
XVII–XVIII a. Šv. Kazimiero bažny
čios išorės dekore ir vidaus puošyboje bei
įrangoje atsispindėjo jėzuitų pamaldumas
Švč. Mergelei Marijai ir Nukryžiuotajam.
Šią tradiciją Vilniaus tėvai jėzuitai pra
turtino puoselėdami Lietuvos globėjo šv.
Kazimiero, kurio kanonizacijos jubiliejų
šiemet minime, kultą.

Šv. Kazimiero bažnyčia dabar.
T. L. Virbalo, SJ, nuotr.
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Praėjusiame žurnalo numeryje spaus
dinome publikaciją apie tai, kaip po
Pirm oj o pas aul in io kar o ats ik ūr ė
Lietuvos jėzuitų provincija ir ką per
palyginti trumpą laiką jėzuitai Lietu
voje nuveikė. Šiuo rašiniu prisimename
tuos, kurie vykdydami vyresniųjų nu
rodymą įveikė fronto ugnį ir Lietuvos
jėzuitų provincijos veiklą po Antrojo
pasaulinio karo tęsė užsienyje...
...Prisimenu vieną su dvasininko pa
šaukimu susijusį savo išgyvenimą. Vasarą,
prieš pradedant paskutiniuosius mokslo
metus gimnazijoje, vieną vakarą klau
siausi per radiją transliuojamo vaidinimo
iš Kauno radiofono. Aparatas, aišku, buvo
detektorinis, su ausinėmis. O vaidinimas
vadinosi „Samdinio bernioko vasara“. La
biausiai man įstrigo epizodas, kai po ilgų
tarnavimo metų berniokas skaičiuoja už
dirbtus pinigus ir liūdnai galvoja: štai tiek
metų ištarnavau ir koks mano atlyginimas
už tai – žiupsnelis popierinių banknotų...
„Pažvelk į save, – tariau sau, – ir tau bus
panašiai: ištaškysi savo gyvenimą, metai
netruks prabėgti, paskui žvelgsi atgal,
klausdamas savęs, ką už tai gavai. Tad im
kis savo gyvenime ko nors vertingesnio“.
Tas vakaras, galima sakyti, nulėmė mano
apsisprendimą būti kunigu.
Be to, Linkuvos gimnazijos, kurioje
mokiausi, kapelionas buvo kun. Jonas Pet
rėnas, vėliau „Ateities“ žurnalo redakto
rius JAV. Jo pakviestas dukart gimnazistų
gavėnios rekolekcijoms vadovavo jėzuitas
t. Jonas Borevičius, tuo metu Šiaulių jė
zuitų rezidencijos vyresnysis. Antrosios
rekolekcijos vyko 1942 m. pavasarį. Jaus
damas norą būti kunigu, ypač darbuotis kur
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T. Anicetas Tamošaitis, SJ

Iš biografinės apybraižos...

T. A. Tamošaitis
1953 m. ir dabar

nors misijų krašte, nuėjau pas rekolekcijų
vedėją pasikalbėti. T. Borevičius buvo iš
mintingas ir sakė, kad galiu važiuoti pas
pranciškonus ar kapucinus, na, o jeigu
norįs, – ir pas jėzuitus. Tai ir nulėmė mano
apsisprendimą stoti į Jėzaus Draugiją. Be
to, mintis apie jėzuitus buvo įstrigusi jau
anksčiau, nes kartą vienas gimnazistas ro
dė voką laiško, gauto iš savo brolio jėzuito
Vincento Pupinio, tuo metu studijavusio
filosofiją Pulache netoli Miuncheno.
Netrukus su vienu žemesnės klasės
gimnazistu, irgi norėjusiu tapti jėzuitu,
dviračiais nuvažiavome į Šiaulius aplan
kyti jėzuitų rezidencijos. Joje darbavos i
ir t. Pranas Masilionis. Jam patarus, t.
Borevičius išdavė man pažymėjimą vo
kiečių ir lietuvių kalbomis, jog esu vie
nuolis (nors dar ir nebuvau priimtas), kad
galėčiau išsisukti, jeigu vokiečiai norėtų
paimti darbams. Mat jaunus vyrus tuo
metu labai gaudė.
Po abitūros egzaminų su mano gim
tajame Rozalimo miestelyje atlaiduose
pamokslavusiu t. Borevičiumi arkliais

kink yt u vež im u išk el iav au į Šiaul ius.
Praėjus porai dienų, kitu vežimu pasie
kiau Pagryžuvį. Sovietinės valdžios nusa
vintas jėzuitų naujokynas neseniai vėl buvo
grąžintas jėzuitams. Prieš man atvykstant,
čia buvo tik vienas naujokas, norėjęs tapti
kunigu, Ganiprauskas, bei brolis naujokas
Stanislovas Pečkevičius. Kartu su manimi tą
pačią dieną atvyko Vytautas Juodeika. Tad
buvome keturiese. Beje, tuo metu naujokus,
kandidatus į kunigus, vadino karisimais, o
klierikus – fratrais arba, rečiau, scholastikais.
Laik ui bėg ant, kand id at ų ats ir ad o
daugiau ir antraisiais metais naujokų jau
buvo apie dvylika. Naujokynui vadova
vo t. Antanas Dambrauskas, kurį netrukus
pakeitė t. Jonas Danyla. Jo socijumi, t. y.
padėjėju, buvo neseniai Prancūzijoje ter
ciatą baigęs t. Jonas Kukta. Naujokyno
namuose darbavosi ir Lietuvos jėzuitų
provinciją tarpukaryje atgaivinti rūpinęsis
t. Benediktas Andruška bei t. Juozas Juš
kevičius. Netrukus po manęs iš Vilniaus
atvyko vokiečių išvyti devyni lenkai tėvai
ir vienas scholastikas.
Nauj ok yn e darb av os i daug brol ių:
daržininkas Vladas Alesius, virėjai Anta
nas Auryla ir Pranas Greičius, šaltkalvis
ir mechanikas Albinas Biliūnas, stalius
Jonas Bandžiukas, manuduktorius (brolių
naujokų vadovas) Anastazas Janulis, už
skalbyklą buvo atsakingas Jonas Urmo
navičius. Ūkyje dirbo Pranas Mickevičius,
Modestas Pušinskas ir Jonas Račkauskas,
Ignas Stulgis buvo kepėjas ir batsiuvys,
Kazys Levickas – infirmarijus (slaugy
tojas), Juozapas Jonkus – zakristijonas.
S. Pečkevičius, dar būdamas naujokas,
padėjo br. V. Alesiui sodininkauti.
Per naujokyno žemę tekėjo gilų slėnį,
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apaugusį gražiu parku, išrėžęs Gryžuvos
upelis. Parke buvo ir nemažas tvenkinys,
kuriame netrūko karpių. Juos meškerioti
labai mėgo naujokyne kartais apsilankan
tis, nuolat kur nors misijoms vadovavęs
t. Jonas Bružikas. Iš žvejybos jis imdavo
ir gražių pavyzdžių pamokslams, pvz.,
sakydavo, kad išpažinties po ilgo laiko
atėjęs žmogus kunigui suteikia tokį pat
džiaugsmą kaip žvejui stambi lydeka...
Žiemą parko tvenkinys virsdavo čiuo
žykla. 1944 m. vasaros pradžioje t. An
druška su scholastikais Gryžuvos upelį
užtvenkė pakeldamas vandens lygį, tad
čia buvo galima patogiai maudytis.
Nors tuo metu Lietuva dar nebuvo
elektrifikuota ir elektra naudojosi tik di
desn ių miest ų gyv ent oj ai, Pag ryž uv io
naujokyne veikė sava dyzelinė elektros
jėg ain ė (įkraun ant i akum ul iat or ius) ir
vandentiekis. Tačiau karo metais degalų
labai trūko, tad elektrą teko taupyti. Daug
elektros sunaudodavo vandens pompa prie
šulinio, dėl to namams reikalingo vandens
baką naujokai turėdavo pripumpuoti ran
komis. Kadangi daugelio brolių būta tikrai
nagingų, ant jėgainės stogo jie sumanė
pastatyti vėjo turbiną generatoriui sukti, ta
čiau smarkesnis vėjas ją taip įsukdavo, kad
kilo pavojus pačiai jėgainei, ir šio sumany
mo teko atsisakyti. Tad generatoriui varyti
buvo įtaisytas arklių sukamas maniežas;
panašų naudodavo ir kuliamosioms maši
noms. Vėliau broliai sukonstravo variklį,
varomą medžio dujomis. Iš smulkiai su
kapotų gabaliukų išsiskiriančios degančio
medžio dujos, kaip sunkvežimių kuras, per
karą buvo plačiai naudotos Vokietijoje.
Naujokyno gyventojams maisto perne
lyg nestigo, nes gelbėjo savas ūkis, be to,
produktų dovanodavo aplinkinių kaimų
ūkininkai, atveždavo ir namiškiai.
Pagryžuvyje taip pat gyveno ir keletas
klierikų, kurie dėl karo negalėjo išvykti
studijuoti į užsienį ir dabar rengėsi indivi
dualiai, padedami t. Andruškos bei vėliau
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atvykusių lenkų profesorių. Antraisiais
naujokyno metais mes su Juodeika pra
dėjome vadinamąjį junioratą pasirengti
būsimosioms studijoms. Lenkas t. Mączka
mums dėstė lotynų ir graikų kalbas. T.
Danyla naujokus mokė vokiečių kalbos.
Beje, naujokai buvo skatinami tarpusavy
je kalbėtis lotyniškai, nes anuomet beveik
visos seminarijos studijos vykdavo lotynų
kalba.
Ketvirtadieniais, laisvą nuo darbų die
ną, klierikai ir naujokai eidavo į aplinkinių
kaimų pradžios mokyklas dėstyti tikybos.
Kartais pro Tytuvėnus keliaudavome į Ši
luvą. Tai būdavo geros išvykos ir sielai, ir
kūnui. Kad vokiečiai nepaimtų darbams,
turėjome t. Danylos išduotus pažymėji
mus, kad esame seminaristai, juolab kad
dėl medžiagos stokos negalėjome pasisiūti
į sutanas panašių jėzuitų abitų ir dėvėjome
civilinius drabužius.
1944 m. vasarą prie Lietuvos priartėjo
frontas. Kartais ir naujokyne girdėdavosi to
limas artilerijos dundesys. Pakriūtėje iškasę
didelę duobę, joje paslėpėme įvairių įrankių
bei kitų daiktų, kad būtų kuo remontuoti pa
status ir vėl pradėti verstis, jeigu per mūšius
naujokynas būtų nuniokotas.
Vieną dieną t. Danyla pasišaukė mus
su Juodeika (tada jau buvome bebaigią
antruosius naujokyno metus) ir pasakė,
kad rytoj bus mūsų susikaupimo diena,
o poryt duosime įžadus. Kadangi fronte
padėtis buvo neaiški, tai vertė skubėti ir
turėjome atsisakyti paprastai prieš įžadus
būnančių rekolekcijų.
Iš tiesų frontas netrukus pajudėjo. Nau
jokyno nebaigusieji buvo išsiųsti namo pas
tėvus, kunigai ir broliai liko Pagryžuvyje,
o šeši klierikai – Petras Daugintis, Jonas
Giedr ys, Paul ius Rab ik ausk as, Stas ys
Riūkas ir mes su Vytautu Juodeika – vy
resniųjų nurodymu dvikinkiu vežimu pa
traukėme į Vakarų Žemaitiją. Scholastikai
visada vykdavo studijuoti į užsienį (kaip
Lietuvoje daroma ir dabar, nes neturime
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Jėzuitai Pulacho kolegijoje. Sėdi: (iš kairės) S. Gaidelis, J. Raibužis, P. Daugintis; stovi:
A. Tamošaitis, P. Rabikauskas, V. Juodeika, J. Giedrys ir D. Slapšys. 1946 m.

savos jėzui
tų filosofij os ir teologijos kolegijos), ta
čiau artėjantis frontas mūsų išvykimą pa
greitino. T. Andruška buvo parašęs laišką
savo broliui. Jį pasiekę, pasiskirstėme
gyventi pas vietos ūkininkus. Daugintis
apsistojo pas savo tėvus Kretingos vals
čiuje, Tūbausių kaime. Mane priglaudė
labai maloni Venckų šeima Kontaučių
parapijoje. Jei pamatydavau prie sodybos
artėjančius vokiečius, apsivilkdavau su
taną. Vyrus jie varė kasti apkasų, tačiau
seminaristų neliesdavo.
Spalio 1 d. visi suvažiavome į Telšius,
kur planavome lankyti naujus mokslo
metus pradedančią kunigų seminariją. Bet
spalio 3 d. staiga vėl pajudėjo frontas, ir
visiems seminaristams buvo išduoti pa
žymėjimai bei nurodyta vykti į Eichstäto
kunigų seminariją Bavarijoje. Iš kažkur
atsiradęs t. Karolis Fulstas paskyrė Paulių  
Rabikauską mūsų vadovu. Išgirdę, kad sie
na pabėgėliams atidaryta, pasikinkę arklius
vežimu pasileidome Vokietijos link. Mais
to prašydavome pas pakelės ūkininkus,
užsukome ir pas Dauginčio tėvą.
Keliu slinko dvi vilkstinės. Viena –

sunkvežimių ir kitokių maši
nų, kita – arkliais kinkytų vežimų, kuriais
traukė žmonės su savo manta. Kartais
kelias užsikimšdavo ir judėdavome labai
lėtai. Anksti rytą važiuojant per Kretingą,
staiga netoliese iškilo didžiulis ugnies stul
pas. Pasirodo, rusų kariuomenė apšaudė
geležinkelio stotį ir pataikė į pakrautus
vagonus. Mes kaip tik važiavome pro pat
stotį ir sviediniai sproginėjo maždaug už
60 metrų. Iš baimės šiaušėsi plaukai... Va
žiuojant per Klaipėdą pradėjo bombarduoti
rusų lėktuvai...
Klaipėdos krašto gyventojai jau buvo
evakuoti. Laukuose ganėsi paliktų karvių
bandos, kurių nebuvo kam melžti. Visi
bėgo nuo artėjančių rusų. Vienoje vietoje
matėme, kaip vokiečių artilerija rengėsi
juos pasitikti...
Po poros dienų su draugais išsisky
rėme. Užsikimšus keliui, ilgą laiką teko
stovėti ir laukti. Tuo metu pasklido gan
das, kad rusų kariuomenė jau baigia mus
apsupti. P. Rabikauskas ėmė svarstyti, kad
geriau būtų pasitraukus kur nors į mišką
palaukti, kol praeis frontas, o paskui grįžti į
Pagryžuvį. Aš atsakiau to nedarysiąs: jeigu
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jie nutartų grįžti, toliau eičiau pėsčias. Man
atrodė kvaila, pasiekus Rytprūsius, sukti
atgal. Pasiėmęs savo lagaminą patraukiau
Labguvos link, vokiškai vadintos Labiau,
nes čia buv o art im iaus ia gel ež ink el io
stotis. Nuo grupės atsiskyrė ir Daugin
tis, tačiau ėjome ne kartu. Reikėjo įveikti
apie 15 km. Nakvojau lauke prie šieno
kūgio. Eidamas dar kartą buvau patekęs
į artilerijos ugnį. Į upę netoli tilto, kuriuo
traukė pabėgėlių vilkstinė, nuolat krito ir
sproginėjo sviediniai, aukštai ištaškydami
vandens fontanus. Puolanti rusų kariuome
nė tiltą stengėsi susprogdinti. Kad greičiau
išn ešč iau sveik ą kail į,
savo lagaminą su daiktais
numečiau į griovį. Nors
buvau visas apsitaškęs
purvu, tačiau pasukti į
šal į nuo išm alt o kel io
buvo labai pavojinga, nes
užrašai skelbė, kad visos
pakelės užminuotos.  
Vak ar e, bel auk iant
traukinio Karaliaučiaus
stotyje, pasirodė ir mano
kelionės draugai. Pasi
rodo, jiems teko palikti
savo vežimą ir pėsčiomis
keliauti toliau. Perone tarp besitraukiančių
į Vokietiją matėme ir Vydūną.
Traukiniai buvo prisikimšę žmonių,
dažnai ilgam sustodavo, tačiau vis dėlto
laimingai pasiekėme Eichstätą. Pabuvę
ten vos dieną, išvykome į Pulacho jėzuitų
kolegiją prie Miuncheno. Kitais keliais
iš Lietuvos ten atvyko ir klierikai Juozas
Elijošius bei Bruno Markaitis.
Dalis kolegijos pastato per bombar
davimą buvo apgriauta, tad stigo vietos.
Mes, aštuoni lietuviai scholastikai, buvo
me apgyvendinti prie namų stovėjusiame
barake, vadintame aula. Kadangi čia buvo
scena, jis naudotas vaidinimams. Pulacho
kolegijoje jau anksčiau studijavo lietuviai
jėzuitai Vladas Mikalauskas, Vincentas
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Pupinis ir Donatas Slapšys. Kol apsipra
tome, jie buvo tarytum ryšininkai tarp
mūsų ir kolegijos vyresniųjų bei bendruo
menės.
Anksčiau Pulacho kolegija buvo skir
ta vien tik filosofijos studijoms, tačiau
mums atvykus pradėta dėstyti ir teologiją.
Kolegijoje buvo atliekamas ir terciatas.
Ger ok ai vėl uod am as čia jį baig ė ir t.
Jonas Bružikas.
Jeigu pasigirsdavo pavojaus sirena,
skelbianti apie priešo lėktuvų antskrydį,
visi leisdavomės į rūsį. Jeigu sirena už
kaukdavo vykstant paskaitoms, jos būda

Pulacho kolegijos koplyčia

vo nutraukiamos. Per egzaminus, jeigu
nežinodavai atsakymo, pavojaus sirena
galėdavo ir nuo prasto pažymio išgelbėti.
Kai oro pavojų paskelbdavo pietaujant, į
rūsį skubėdavome su lėkštėmis rankose...
Miunchenas buvo labiau apgriautas už
Pulachą, nors ir ne taip smarkiai kaip kiti
Vokietijos miestai. Keletą kartų su vokie
čių klierikais man teko vykti į Miuncheną
remontuoti per bombardavimą nukentė
jusio kardinolo Faulhaberio kurijos rūmų
stogo. Kartą oro pavojus buvo paskelbtas
mums ten bedirbant. Nuskubėjome į slėp
tuvę, kurioje jau buvo seserų vienuolių.
Netrukus atsirado ir pats kardinolas su
keletu kunigų. Lauke pasigirdus eiliniam
sprogimui, jis su savo generaliniu vikaru
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gana iškilmingai mums visiems suteikė
nuodėmių atleidimą.
Kar ui baig iant is, vok ieč ių vald žia
pranešė, kad kolegija bus panaudota jų
įstaigoms. Dėl to kartu su dėstytojais
išs ik ėl ėm e į Mar ia Eck miest el į, kur
pris igl aud ėm e pranc išk on ų konv ent u
alų vienuolyne. Po karo vėl grįžome į
Pulachą. Ten radome iš Rytų Vokietijos,
Breslaujos, atvykusį t. Joną Raibužį. Buvo
ir neseniai Rygoje primicijas atšventęs lat
vis t. Stanislovas Gaidelis. Vėliau Pulachą
pasiekė broliai Jurgis Gataveckas ir Petras
Kleinotas.
Aš buvau paskirtas prižiūrėti dvira
čių, kuriais daugiausiai naudojosi tėvai,
važiavę padėti parapijų kunigams. Po
bombardavimų gatvės buvo pilnos stiklų,
tad padangas dažnai tekdavo lopyti.
Pul ac ho kol eg ij os kopl yč ioj e iš to
paties kardinolo Faulhaberio gavau tuo
metu būtinus žemesniuosius šventimus.
Man jau išv yk us iš Pul ac ho, jį išt ik o
skaudi nelaimė. Rytų Vokietiją užėmus
rusų kariuomenei, dalis tos provincijos
jėzuitų seminaristų bei naujokų persikėlė
į Pulachą, patekusį į amerikiečių zoną.
Naujokyno vedėjas buvo iš koncentraci
jos stovyklos išėjęs t. Piesas. Vieną ket
virtadienį visi 14 naujokų su savo vedėju
sunkvežimiu išvažiavo pasižvalgyti po
apylinkes. Važiuojant per geležinkelį, į
sunkvežimį rėžėsi traukinys. Žuvo visi,
važiavę sunkvežimiu. Tai buvo labai di
delis smūgis Rytų Vokietijos provincijai...
Jėzuitų ugdymo programoje tarp filo
sofijos ir teologijos studijų yra numatyta
pertrauka. Aš ją praleidau jėzuitų globo
jamoje berniukų kolegijoje St. Blazieno
miestelyje Švarcvalde, prancūzų zonoje.
Miestelio bažnyčioje, susisiekiančioje su
kolegija, saugomos šv. Blažiejaus relik
vijos. Nuo to ir kilęs jo pavadinimas.
Kolegijoje darbavausi trejus metus.
Man teko rūpintis moksleivių muzikiniu
ugdymu, tiksliau, prižiūrėti, kad jie lan

kytų muzikos pamokas ir tinkamai joms
pasirengtų.
1950 m. liepos mėnesį laivu kartu su
kitais pabėgėliais iš Rytų šalių atvykau į
Jungtines Amerikos Valstijas. Čikagoje
tuo metu jau gyveno keli lietuviai jėzuitai:
t. Jonas Kidykas, kuris buvo namų vyres
nysis, t. Jonas Borevičius, t. Juozas Belec
kas, t. Juozas Vaišnys, t. Jonas Sukackas
ir br. Petras Kleinotas. T. Kidykas į JAV
buvo atvykęs ir tarp lietuvių darbavosi
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Visi kiti
atvyko jau po karo kaip pabėgėliai. Jėzui
tų rezidencija buvo įsikūrusi nedideliame
gelsvų plytų name Čikagos pietryčiuose,
8101 Champlain Ave.
Neilgai čia pabuvęs prisijungiau prie
sav o vil oj e, net ol i Omen os miest el io
Mičigano valstijoje, atostogavusių ame
rikiečių jėzuitų scholastikų, su kuriais
vėliau išvykau studijuoti teologijos į West
Baden Springso kolegiją Pietų Indianos
valstijoje. Tuo metu JAV jėzuitai buvo
susiskirstę į 5 provincijas: Čikagos, Det
roito, Kalifornijos, Oregono ir Naujojo
Orleano. Kad tada Bažnyčios dar nebuvo
ištikusi pašaukimų krizė, galima spręsti iš
to, jog 1953 m. net 25 jėzuitai, baigę West
Baden Springso kolegiją, buvome įšvęsti
kunigais. Po tokią kunigų laidą baigdavo
kiekvienais metais...
Per atostogas kasmet po mėnesį praleis
davau berniukų stovykloje prie Paw Paw
ežero Mičigano valstijos pietvakariuose.
Tai buvo lietuvių jėzuitų stovykla, kuriai
visada vadovaudavo t. Jonas Borevičius.
Man baigus pirmuosius teologijos studijų
metus, lietuviai jėzuitai persikėlė į dides
nę rez id enc ij ą, esanč ią pietv ak ar in ėj e
Čikagos dalyje, 5541 S. Paulina Street.
Vėliau, 1956–1959 m. išvykęs teologijos
doktorato studijų į Romą, iš jos jau grįžau
į dabartinę rezidenciją su Jaunimo cen
tru ir atskira koplyčia, apie kurių statybą
„Laiškuose bičiuliams“ prieš metus buvo
išsamiai rašyta...
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T. Algirdas Paliokas, SJ

Palaimintojo
JURGIO MATULAIČIO
misija Lemonte
Negaliu iš karto pradėti rašyti apie pačią misiją, nes tiems, kurie niekada nebuvo Či
kagoje, kiltų daug klausimų ir neaiškumų. Tad iš pradžių peržvelkime, kaip istorinių
įvykių fone šiame JAV didmiestyje klostėsi lietuvių bei lietuvybės padėtis, glaudžiai
susieta su išeivijos tikėjimo gyvenimu.

Lietuviai Čikagoje

Mūsų tautiečiai čia pradėjo kurtis dar
XIX a. pabaigoje ir atvykdavo per visą XX a.,
ypač – po Antrojo pasaulinio karo, išskyrus
„geležinės uždangos“ laikus. Tuomet kles
tėjo pramonė, mieste buvo statomi fabrikai,
kuriems reikėjo darbininkų. Įsidarbinti ne
būdavo sunku – darbštumu ir sąžiningumu
garsėjusius lietuvius darbdaviai patys kvies
davosi. Tad šie dažniausiai ir kūrėsi netoli
savo darboviečių. Kur tik daugiau lietuvių
apsigyvendavo, statydavosi bažnyčią. Vienu
metu Čikagoje veikė net 13 lietuviškų baž
nyčių.
Užsidarius skerdykloms, kuriose dirbo
ypač daug lietuvių, o kitiems fabrikams
išsikėlus iš miesto, lietuviai irgi kėlėsi ar
čiau naujųjų darboviečių arba lituanistinių
mokyklų. Dauguma lietuvių šeimų savo
gyvenamąją vietą yra keitę mažiausiai tris
kartus. Kadangi bendras katalikų turtas
priklauso Bažnyčiai, lietuviams išsikėlus,
jų pastatytos bažnyčios atitekdavo Čika
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gos arkivyskupijai. Jos teritorijoje gyvena
6 052 000 žmonių, iš jų – 2 442 000 katali
kų. Arkivyskupija padalyta į 378 parapijas.
Atskirų tautybių tikintiesiems aptarnauti
įsteigta 11 misijų, neturinčių savo teritorijos.
Šiuo metu šv. Mišios lietuviškai Čikago
je aukojamos Cicero, Brighton Parke ir tėvų
jėzuitų koplyčioje, Marquette Parke ir Le
monte. Čikagai artimiausios lietuviškos pa
rapijos yra Detroite, už 460 km (288 mylių),
ir Klyvlende, už 552 km (345 mylių).

Pasaulio lietuvių centras

Kas vietos gyventojams yra Lemontas?
Amerikiečiams tai – miestelis, įkurtas 1873
m. į pietvakarius nuo Čikagos, prie kanalo,
kurio statybos patirtis vėliau buvo panaudota
garsiojo Panamos kanalo statybai. Šiuo ka
nalu Atlanto vandenynas per 5 didžiuosius
Šiaurės Amerikos ežerus bei 3 Ilinojaus
valstijos upes buvo sujungtas su Misisipės
upe, tekančia nuo JAV šiaurės iki pietų ir
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įtekančia į Golfo įlanką.
Ką Lemonto vardas reiškia lietuviams?
Pirmiausia tai lietuvybės centras ir Pasaulio
lietuvių centro (PLC) būstinė. Anksčiau šia
me pastate veikė vienuolių vincentiečių ku
nigų seminarija, įkurta 1965 m. Kad klierikai
galėtų iš tiesų atsiskirti nuo pasaulio, nuolat
būti gamtos prieglobstyje ir Dievo artumoje,
milijonierius Arthuras Schmittas ją pastatė
laukuose už Lemonto. Sąlygos studijuoti
buvo puikios – koplyčia, auditorijos, salės,
bibliotekos, sporto įrenginiai, dėstytojų ir
klierikų kambariai įrengti po vienu stogu.
Po Vatikano II susirinkimo kandidatų į
seminariją pradėjo mažėti ir ji buvo uždar
yta. 1988 m. už 800 tūkst. dolerių lietuvių
bendruomenė nupirko šį 11 250 kv. m. ploto
pastatą su 6,4 ha žemės aplinkui. Net 600
tūkst. dolerių teko skolintis iš banko, mo
kant procentus. Tačiau jau po ketverių metų
skola bankui buvo išmokėta pardavus klie
rikų bendrabučio sparne įrengtus 17 butų.
Kas dabar sutelkta po šio pastato stogu?
Tai – Pal. Jurgio Matulaičio misija, 5 dienas
per savaitę veikianti amerikiečių mokykla,
šeštadieniais – didžiausia JAV lituanistinė
mokykla, turinti daugiau nei 450 mokinių,
Lietuvių dailės muziejus, Lietuvių fondas,
Pasaulio lietuvių bendruomenės fondo būs
tinė, Vydūno fondas, Lietuvių skautų sąjun
gos archyvas, pagal Montessori metodiką
dirbantis vaikų darželis, priešmokyklinis

darželis, 17 butų gyvenamasis namas, 3
skirtingų dydžių salės, 7 nuomojami kam
bariai su valgyklėle, nuomojama virtuvė,
socialinis skyrius, skaitykla, skalbykla,
lietuvių skautų tuntai, futbolo klubas, siun
tinių į Lietuvą siuntimo agentūra, našlaičius
Lietuvoje šelpianti organizacija „Saulutė“,
Lietuvos medikams padedanti organizacija
Mercy Lift. PLC repetuoja „Dainavos“ cho
ras, liaudies šokių kolektyvai „Grandis“,
„Spindulys“, renkasi „Lietuvos vyčių“ gru
pė, veikia Meno mokyklėlė. Keli kambariai
pusrūsyje skirti archyvams.
Manau, būtina pažymėti, kaip PLC iš
laikomas – ne vien dėl to, kad tai ypatingas
fenomenas, bet kad panašūs sambūriai Lie
tuvoje turėtų iš ko pasimokyti.
Pasaulio lietuvių centrui išlaikyti per
metus reikia ne mažiau kaip 600 tūkst.
dolerių. Už nuomą nuolat gaunama apie
200 tūkst., palikimai ir aukos nesiekia 100
tūkstančių. Vienkartiniai nuomininkai atne
ša apie 100 tūkst. dolerių, likusios pajamos,
apie 200 tūkst. dolerių, gaunamos savanorių
dėka. Visi savanoriai – vien tik „antrosios
bangos“, t. y. po karo atvykę lietuviai.
Kiekv ien ą treč iad ien į did žią j ą 407
vietų salę ir dalį koridoriaus „okupuoja“
amerikiečiai – bingo žaidėjai. Kad bingo
būtų žaidžiamas be pertraukos, reikalinga
mažiausiai 60 savanorių komanda, kasmet
uždirbanti apie 140 tūkst. dolerių. Moterų

Pal. J. Matulaičio
misijos bažnyčia
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renginių komitetas laikas nuo laiko rengia
pietus ir surenka dar 22 tūkstančius. Lietu
viškų suvenyrų krautuvėlė bei Lietuvių dai
lės muziejus taip pat veikia savanorių dėka.
Yra ir daugiau sričių, kur dirba savanoriai.
Pvz., pastato šildymo ir vėdinimo sistemą
prižiūri ir elektros bei santechnikos remontu
kasdien rūpinasi savanoris, gaunantis „atly
ginimą“ tiktai transporto išlaidoms padeng
ti. Tokiomis pat sąlygomis dirbo ir neseniai
miręs ūkvedys. Be savanorių centras turėtų
iškart užsidaryti.

Respublikonų gegužinė PLC kieme praėjusiais metais.
Iš dešinės: t. A. Paliokas, lietuvių respublikonų lyde
ris A. Miliūnas, JAV lietuvių bendruomenės tarybos
pirmininkė R. Narušienė, Lietuvos konsulas JAV A.
Daunoravičius su žmona

Tad kokia PLC ateitis? Karo metais
dalis lietuvių turėjo palikti Tėvynę, tačiau
priverstinė tremtis neužgesino meilės Lie
tuvai. Būtent tai skatino juos ne tik išlaikyti
lietuvybę, bet ir perduoti ją savo vaikams
bei vaikaičiams ir savanoriškai rūpintis ben
dru lietuvybės reikalu. Kol bus gyva didžiai
Tėvynę mylinti antroji išeivijos banga, kol
gyvuos lietuviškos parapijos, lituanistinės
mokyklos, lietuviškos organizacijos, klubai,
kol netrūks savanorių lietuvybės reikalams,
tol lietuvybė JAV išliks. Gimusiems Ameri
koje Lietuva ir lietuvybė jau ne tokia arti
ma. Trečioji, po 1990 m. atvykusi, banga
kol kas negali pakeisti  „antrosios“, nes turi
dirbti, dirbti, dirbti...

Misijos įkūrimas

1992 m. atvykęs į JAV, buvau septintas
jėzuitų namų Gage Parke gyventojas. Sek
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madieniais vienas ar du kunigai pasilikdavo
dvejoms Mišioms jėzuitų koplyčioje, o kiti
išvykdavo į lietuvių telkinius Waukegane,
Rockforde, Beverly Shores ir Union Pier
vietovėse. Lietuvių ten nuolat mažėjo, bet
dar greičiau sumažėjo jėzuitų, dalį Viešpa
čiui pašaukti į Anapus. Jau kelintus metus
kartą per mėnesį aptarnaujame tiktai Bever
ly Shores gyvenančius lietuvius.
Ram i ir saug i pok ar io Čik ag a taip
pat ilgainiui pasikeitė. Jau praeityje liko
karštosios Čikagos naktys, kurias buvo
galima ramiai leisti išsitiesus Marquette
Parko pievelėje. Namuose teko įsitaisyti
gerus užraktus. Lietuviai pradėjo dairytis
į Čikagos priemiesčius. Lemontas nebuvo
naujas lietuvių telkinys, tiesiog čia atsirado
palankesnės sąlygos susibūrimams. Kaip
paprastai, lietuvius burti į bendruomenę
skatino poreikis praktikuoti savąjį tikėjimą.
Sekmadienio Mišioms kartą per mėnesį
būdavo nuomojama viena iš trijų Lemonto
bažnyčių, gaunamas leidimas aukoti Mišias
tuomet dar veikiančioje seminarijoje arba
naudojamasi Ateitininkų namais, tačiau jų
salėje tilpdavo vos 70–80 žmonių. Tiktai
nupirkus buvusios seminarijos pastatą buvo
patenkinti ir tautinės saviraiškos, ir religinės
praktikos poreikiai. Lemonte padirbėti teko
beveik visiems tėvams jėzuitams, tačiau
greitai paaiškėjo, kad geriau būtų vienas,
nuolatinis ganytojas. Juo dar keletą metų
prieš misijos įkūrimą buvo paskirtas t. Le
onas Zaremba, SJ.
Kodėl lietuvių sielovada atiteko jėzui
tams? Turbūt dėl to, kad jėzuitai labiau nei
kitos vienuolijos rūpinosi išeivijos dvasiniu
gyvenimu. Apsigyvenęs Čikagos jėzuitų
namuose, iš karto pajutau, kad čia griežtai
laikomasi nerašytos taisyklės: „Jokiems
lietuvių sielovados reikalams neturime tei
sės pasakyti ‘ne’“. Jėzuitai nuolat rūpinosi
ateitininkų ir skautų sielovada, dalyvavo jų
vasaros stovyklose, vadovavo įvairiausioms
rekolekcijoms ne tik JAV, Kanadoje, bet ir
Pietų Amerikoje bei Australijoje. Jie dirbo
lituanistinėse mokyklose, buvo įsitraukę į
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Šventojo Rašto mėgėjai dar iki šiol prisi
mena t. L. Zarembos darbo misijoje laikus,
kai Mišių skaitinių ir Evangelijos komenta
ras būdavo tikrai profesoriui tinkamo lygio.
Tačiau laisvai Lietuvai netrukus prireikė šio
žinių lobyno ir nuo 1992 m. t. Leonas paniro
į Kauno kunigų seminarijos bei Vytauto Di
džiojo universiteto akademinius vandenis.

Lietuvos Eucharistinio kongreso balandžiai
„atskrido“ į Lemontą

įvairių lietuviškų organizacijų veiklą. Dėl to
jėzuitai aktyviai ėmėsi ir Čikagos priemies
čių lietuvių sielovados. Kad nenusiženg
tume tiesai, reikia paminėti ir savo laiku
prie lietuvių sielovados aktyviai prisidėjusį
prelatą Juozą Prunskį.
Nupirkus PLC, buvo parengti doku
mentai, reikalingi lietuvių misijai įkurti.
Net metus lietuviai mynė Čikagos kurijos
slenkstį, kol pagaliau 1989 m. gruodžio
pabaigoje buvo pasirašytas misijos įstei
gimo dokumentas tarp Čikagos kardinolo
Josepho Bernardino ir tuometinio jėzuitų
vyresniojo t. Antano Saulaičio. Įsteigdama
misiją, vyskupija turi būti tikra, kad ji bus
finansiškai išlaikoma ir nepristigs vadovų,
o tuo geriausiai gali pasirūpinti vienuolija.
Šiuo atveju rūpintis misija buvo patikėta
jėzuitams. Tad 1990 m. sausio 1 d. „misijos
medis“ gavo teisę įleisti šaknis į Lemonto
žemę, kurioje jis auga ir tarpsta iki šiol.

Sielovada misijoje

Pal. Jurgio Matulaičio misija turi teisę ap
tarnauti visus lietuvius, kad ir kur jie gyventų.
Kartais juokaujame, kad mūsų misija yra labai
didelė, nes kiekvieną sekmadienį bažnyčioje
sulaukiame lietuvių net iš trijų vyskupijų. Šv.
Mišios pas mus vyksta ir apeigos atliekamos
tiktai lietuviškai, kad nebūtų konkurencijos
vietinėms parapijoms.

T. A. Palioko pamokslas per šv. Mišias su vaikais

Po jo metus darbavosi griežtą tvarką ir
drausmę mėgęs bei originalia sielovada garsė
jęs t. Jonas Kidykas, SJ. Pvz., kartą pas šešta
dieninės mokyklos mokytoją atbėga mokinys
ir susijaudinęs pasakoja:
– Mūsų kunigas mirė – bažnyčioje gu
li kniūbsčias, o rankos – kaip Kristaus ant
kryžiaus.
– Nesijaudink, – ramina jį mokytoja. –
Kunigas nemirė, o atgailauja. Gal už negerus
vaikus, gal už mus visus...
Dar po metų, 1993 m., vos įpusėjęs kole
dže anglų kalbos mokslus, misijos direktoriu
mi-kapelionu buvau paskirtas aš. Nerimavau
ne juokais – juk reikės kalbėti žmonėms, kurie
nuo pat jaunystės girdėjo garsius oratorius,
visuomenės veikėjus, rašytojus, žodžiu – neei
linius, išsilavinusius kunigus. Net saldu darėsi
galvojant apie galimybes lavintis laisvajame
pasaulyje, kurių Lietuvoje neturėjau. Tačiau
esi jėzuitas, jei Bažnyčia siunčia, negali tūp
čioti ar aimanuoti, privalai eiti pirmyn. Ir
ėjau... ir einu... ir turėsiu eiti, kol reikės, kol
bus jėgų.
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Pirmiausia apsisprendžiau ne komanduo Krikšto sakramentas teikiamas ne grupei kar
ti, ne vadovauti, o įsiklausyti. Čia nepasišvais tą ar du per mėnesį, o individualiai. Ilgesnės
tysi draudimais ar paliepimais, nes laisvoje ir laidotuvių apeigos. Jų išvakarėse kunigas
šalyje, demokratinėje santvarkoje pragyventi vyksta į laidojimo namus šermenų maldoms.
dešimtmečiai atitinkamai suformuoja ir žmo Ryte vėl važiuojame pasimelsti mirusįjį išly
gaus mentalitetą. Tiesos sakymas visada turi dint. Šv. Mišios paprastai būna 10 val., po to
būti pagrįstas, niekada nepamirštant jėzuitų keliaujame į Šv. Kazimiero kapines, esančias
nuostatos tvirtai laikytis principų, bet švelniai už 25 km. Be to, artimieji visuomet pageidauja,
juos diegti kitiems.
kad kunigas dalyvautų gedulinguose pietuo
Kai tik galėdavau atitrūkti nuo tiesioginės se...
sielovados, kibau į knygas. Kalbėti žmo
Kai Amerikoje pirmą kartą teko tuokti
nėms darėsi vis drąsiau. Be to, ir jie išsako, ir nuotakos mama paklausė apie santuokos
kas tiko, kas ne, kas įdomu ir svarbu. Priimta repeticiją, išpūčiau akis... Pirmą kartą prieš
geranoriška kritika padeda tobulėti ir geriau santuoką su kunigu čia susitinkama susitarti
padėti tikintiesiems. Ne vienas jų man yra ir sutvarkyti dokumentų, antrą kartą vyksta
sakęs: „Nepaliki
te mūsų, kol mes
gyvi, nes norime,
kad jūs mus palai
dotumėte“. Tai ge
riausiai atskleidžia,
kad mes supranta
me vieni kitus, kad
norime kartu tęsti
tikėjimo ir gyveni
mo kelionę.
Kiekvieno sie
lov ad in ink o mo
kytojas ir pavyzdys
yra Jėzus. Jame vis
Pal. J. Matulaičio misijos choro kalėdinis koncertas
kas tobulai suderin
ta: drąsa ir nuolan
kumas, principingumas ir švelnumas, reiklumas
ir tolerancija, nepavargstantis uolumas ir ilgos išsamesnis pokalbis, trečią kartą – repeticija
kontempliacijos valandos... Kiek dar daug rei ir tik po to – santuokos ceremonija. Tačiau tą
kia išmokti, kiek dar reikia nuveikti stengiantis dieną jaunieji, jų tėvai, pamergės ir pabroliai,
žiedų nešėjas ir gėlių barstytoja jau žino, kur
pažinti Viešpatį!..
ir kaip nueiti, kur atsistoti, kur atsisėsti ir t. t.
Kai kas tai vadina spektakliu. Bet argi ne gra
Misijos kasdienybė
žu, kai bažnyčioje iškilmės vyksta darniai ir
Per metus misijoje būna apie 35 krikštus, sklandžiai?
45 laidotuves, 10 jungtuvių, 50 vaikų paren
Dabar, kai prieš PLC išdygo naujas gy
giame Pirmajai Komunijai, kas antri metai venamųjų namų rajonas, kasdieninių Mišių
beveik 50-čiai suteikiamas Sutvirtinimo sak dalyvių mūsų bažnyčioje padaugėjo iki 30. Į
ramentas.
sekmadienio Mišias susirenka daugiau kaip
Apeigos pas mus vyksta šiek tiek kitaip 650. Kiekvienam sekmadieniui parengiame
nei didžiosiose Lietuvos parapijose ir reika
ir išspausdiname po 400 egz. „Matulaičio
lauja daugiau laiko bei kunigo dėmesio. Pvz.,
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Nuotraukos iš t. A. Palioko asmeninio albumo
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misijos žinių“. Pirmąjį
mėnesio sekmadienį – Mi
šios su vaikais. Po Mišių
vaikai gauna po riekelę
palaiminto pyrago, ska
nesnio nei bet kur kitur...
Kaip atr od o eil in is
kunigo sekmadienis? 9 ir
11 val. – šv. Mišios. Po jų
salėje dažniausiai vyksta
koks nors renginys, ku
riame reikia ne tik sukal
bėti pradžios maldą, bet
ir pačiam dalyvauti. Vė
liau – krikštas arba namų
Šventojo Rašto būrelio viešnagė skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko
šventinimas, susitikimas
studijoje. Sėdi (iš kairės) t. L. Zaremba ir t. A. Paliokas
su jaunomis šeimomis ar
kas kita. 17 val. – išpažin
biblioteka, kurioje sukauptos beveik visos
tys, 18 val. – šv. Mišios. Po Mišių – arbatėlė, paskutiniaisiais metais laisvoje Lietuvoje
pokalbiai, kartais žiūrime vaizdajuostę. Apie išleistos knygos. Jų galima ir įsigyti. Spauda
21 val. atsirandi namuose, kur dar laukia ir knygos – rimtas sielovadininko pagalbinin
asmeninė Valandų liturgija...
kas. Aiškiai matau jų daromą poveikį žmonių
Kartą per savaitę pas mus vyksta Švč. religinei savimonei.
Sakramento adoracija ir Šventojo Rašto bū
Skirtingai nei Lietuvoje, Vakaruose kuni
relio susitikimas. Per adventą ir gavėnią iš gas nepaliekamas už „pasauliečių laivo borto“.
Lietuvos atvykstančių jėzuitų dėka visada Jis yra ne tik bendruomenės vadovas, bet ir
rengiamos rekolekcijos. Kasmet susirenkame jos narys. Dėl to visur kviečiamas dalyvauti:
į Motinos dienos, o rudenį – į pabendravimo minėjimuose, susirinkimuose, labdaros pie
pietus. Kartą per metus organizuojame mal tuose, svarbiausiuose mokyklos įvykiuose,
dingą kelionę į vadinamąjį Holy Hill (Šventąjį parodų atidarymuose, koncertuose ir kituose
kalną) kaimyninėje Viskonsino valstijoje. Per renginiuose. Prieš keletą metų tuometiniam
bažnyčią žmones pasiekia religinė spauda iš provincijolui Antanui Saulaičiui pasiskun
Lietuvos: „XXI amžius“, „Artuma “ ir „Žo džiau, kad norint visur suspėti mažai lieka
dis tarp mūsų“. Įkurta misijos religinių knygų laiko nesibaigiantiems misijos reikalams. T.
Antanas man tuomet atsakė,
kad būti su žmonėmis – irgi
sielovados darbo dalis. Rengi
niuose užsimezga pažintys su
įvairiausiais žmonėmis, taip
pat ir su tais, kurie dėl laiko
stokos dvasinius reikalus lin
kę nukelti į ateitį; čia suteiki
gerą progą prieiti, pasikalbėti
ir gali tuoj pat padėti žodžiu
ar vėliau – tinkama knyga.
Tačiau, kad ir kaip norėtum,
Pasaulio lietuvių centro pagalbininkės ir renginių komiteto narės 1999
m. Centre sėdi t. A. Paliokas ir prel. I. Urbonas
visur suspėti neįmanoma.
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Istorija ir mes

Po „geležinės uždangos“ griūties į Ameriką
pradėjusius plaukti lietuvius senbuviai pavadino
„trečiąja banga“. Nors spėjama, kad ši banga yra
šimtatūkstantinė, tačiau bažnyčioje iš jos pasi
rodo tik vienas kitas. Daugiausiai naujųjų imig
rantų pamatome per metines šventes. Tačiau į
salę po Mišių pabendrauti ar į renginius ateina
retas kuris. Iš karto prie bažnyčios prisiglaudė ir
į misiją įsirašė tie, kurie turėjo gilesnes tikėjimo
šaknis Lietuvoje.
Tačiau džiugu, kad dalis lietuvių Dievą
atranda būtent gyvendami Amerikoje. Pir
miausia imigrantus veikia pati krikščioniška
Amerikos visuomenė. Čia niekas savo tikė
jimo neslepia, tai laikoma netgi privalumu.
Teigiamas aplinkinių požiūris į religiją ska
tina domėtis tikėjimu, Bažnyčia ir artina prie
Dievo.
Kitą naujųjų imigrantų dalį į Bažnyčią
atveda sakramentai. Rengdamiesi santuokai,
kai kurie pasirengia ir Pirmajai Komunijai ar
Sutvirtinimo sakramentui. Vaikams rengiantis
Pirmajai Komunijai, ir tėvai neretai atranda iki
šiol menkai pažintą Dievą.
Kai kuriuos stipriai paveikia Tėvynės
netekimas, liga, sunkus darbas, vienatvė, ne
saugumas, nežinoma ateitis ir kt. Jeigu ištiks
nelaimė, kas padės, kam tu būsi reikalingas?
Ilgainiui kyla mintis kreiptis į Dievą, artimiau
jį pažinti, kad būtų į ką atsiremti. Taip ir šalti
tradiciniai katalikai atgaivina savo tikėjimą,
pradeda jį praktikuoti. Įdomiausia, kad vėliau
jie „neatkrinta“, nes ryšys su Dievu naikina
baimes, guodžia, gydo, atsiliepia į žmonių
poreikius.
Savo indėlį misijoje įnešė sekmadienio
vakaro šv. Mišios, kurios labiau atliepia „nau
josios bangos“ reikmes. Pokalbiai, užsimez
gantys po šių Mišių, paliečia ne vieną geros
valios žmogų, keičia jo ir jo šeimos gyvenimą
bei pačią gyvenimo vertybių skalę. Dėl to
džiugu, kad tenka prie to prisidėti.
Gyvenimas teka, jėgos mąžta, o didesnei
Dievo garbei ir sielų naudai norisi dar daug,
oi, daug padaryti...
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Dievui žmonės davė daugybę vardų:
Nejudantis Judintojas, Amžinoji Jėga,
Aukščiausiasis Protas… Šis sąrašas –
be galo.
Bet Jėzus mums sako: jei tikrai
norite žinoti, kas yra Dievas, kiek tik
savo žmogiška prigimtimi esate pajė
gūs jį pažinti, sekite mano pavyzdžiu
ir kreipkitės į jį, paprasčiausiai saky
dami: „Tėve“...
James F. Colaianni

T. Ladislovo Baliūno, SJ, nuotr.

„Naujosios bangos“ sielovados
ypatumai

Provincijoje

Šv. Ignaco dvasingumas Latvijoje
Dar 1930 m., Draugijos generolui pasirašius dekretą apie Lietuvos jėzuitų provin
cijos atkūrimą, buvo numatyta, kad ši provincija apims ir Latvijoje bei Estijoje
dirbančius jėzuitus. Ši nuostata išliko ir 1936 m. kovo mėnesį paskelbus, kad
įsteigiama nepriklausoma Lietuvos jėzuitų provincija. Sovietmečiu už-draudus
vienuolijas, jėzuitai dirbo pogrindyje. 1990 m. išėjus iš pogrindžio, Lietuva ir
Latvija toliau sudaro vieną provinciją. Šiuo metu svarstoma, kad Estiją globoti
imtųsi Skandinavijoje dirbantys jėzuitai.
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Aldonas Gudaitis pasakoja apie
tai, kaip šv. Ignaco dvasingumas plinta tarp mūsų brolių latvių.
Kadangi paskutiniu metu atsiranda jau
nuolių iš Latvijos, norinčių stoti pas jėzui
tus, tai stiprina ir mūsų norą ten darbuotis.
Šiuo metu trys latviai jau yra davę įžadus ir
baigia filosofijos studijas. Informaciją apie
Lietuvoje dirbančius jėzuitus dažniausiai jie
gaudavo iš Latvijoje dirbančių Eucharistinio
Jėzaus seserų. Kiti iš istorijos žinojo, kad
Latvijoje kažkada būta jėzuitų... Ypač akty
viai jie yra darbavęsi Latgaloje. Šis kraštas
ir dabar yra katalikiškas. Be to, Romoje,
Biblicume, dirbantis tėvas jėzuitas Janis
Priedė keletą mėnesių per metus atvyksta
skaityti paskaitų į Rygos kunigų seminariją.
Per jį besidomintys taip pat gauna infor
macijos apie mus. T. J. Priedė su Latvijos
Biblijos draugija dabar yra įsitraukęs į labai
atsakingą darbą – į latvių
kalbą verčia Senąjį Testa
mentą, nes latvių katalikai
viso Šventojo Rašto kol
kas nėra išsivertę.
Kai iš Latv ij os pas
mus atvyko naujokų, pa
mažu užsimezgė ryšiai ir
su pas aul ieč iais. Be to,
latv ių kalb a išl eid om e
lankst in uk ą apie jėz ui
tus. Po to žmonės pradėjo
siųsti laiškus, prašydami
rekolekcijų. Kadangi Lat
vijoje neturime savo na
mų, rekolekcijas rengiame

Šiaulių naujokų namuose. Tad 8–12 latvių
pasauliečių grupės 3–4 kartus per metus
atvyksta pas mus. Ignaciškos rekolekcijos
latviams dar yra gana naujos, dauguma jų
neturėjo galimybės dalyvauti rekolekcijose
su dvasiniu palydėjimu. Per šiuos žmones
pajutome didžiulį dvasinių pratybų alkį.
Keletas latvių rekolekcijose dalyvavo kartu
su naujokais. Pora pasauliečių moterų – Ma
reka Želca ir Agnesė Kozlovska – atliko
net 30 dienų rekolekcijas. Tai jas paskatino
toliau aktyviai bendradarbiauti su jėzuitais.
Taip Latvijoje įsikūrė Gyvenimo ir tikėjimo
institutas, kuriam vadovauja Mareka, o Ag
nesė vėliau buvo pakviesta dirbti į Latvijos
katalikų informacinį centrą. Dabar drauge
su Latvijoje praktiką atliekančiu mūsų stu

Jėzuitai Rygoje. Iš kairės: E. Sprūgis, provincijolas
A. Gudaitis, J. Priedė, O. Mikažans
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liuteronai. Dažnoje latvių šei
moje vienas iš sutuoktinių yra
katalikas, kitas – protestantas.
Kai tokia šeima įsitraukia į
Ignaco rekolekcijas, negalime
nesižavėti, kaip jie tarpusavyje
išgyvena tikrą krikščionišką
toleranciją. Tad mes ir patys
daug ko apaštalaudami moko
mės.
Su latvių pasauliečiais
intensyviai bendradarbiaujame
maždaug ketverius metus. Jau
turime draugų, kurie padėjo į
T. Aldonas su rekolekcininkais iš Latvijos Druskininkuose
latvių kalbą išversti šv. Igna
dentu Edgaru Sprūgiu Agnesė surenka reko
co autobiografiją, baigiamos
lekcijų grupes ir joms vadovauja. Atsiranda
versti ir „Dvasinės pratybos“. Rengiame
ir daugiau įsitraukiančių į šį darbą, ypač iš
did esn ės api mt ies broš iūr ą apie Jėz aus
tų, kurie Lietuvoje anksčiau yra dalyvavę 8
Draugiją, leidinį „Jėzuitai XX a.“ latvių
dienų rekolekcijose.
kalba.
Jeigu dabar Latvijoje norime rengti re
Nederėtų sakyti, kad Latvijoje apašta
kolekcijas, informacijos skelbti nebereikia
lauja vien tik jėzuitai. Dirba ir karmelitai,
– jau yra visas būrys norinčių jose dalyvauti.
ir marijonai, ir dominikonai, tačiau akivaiz
Tai liudija, kad žmonės alksta gilesnio ti
du, kad ignaciškas dvasingumas turi savo
kėjimo. Mes kartu su bendradarbiais sten
vietą ir gali suvaidinti svarbų vaidmenį
giamės, kad šiose rekolekcijose visų pirma Bažnyčioje. Per paskutiniuosius 10 metų
dalyvautų tie, kurie yra įsitraukę į įvairią
Latvijoje yra atsiradę įvairių charizminių
Bažnyčios veiklą, kad po šių rekolekcijų jie
judėjimų, žmonės buriasi į grupeles, po pir
dar nuoširdžiau atliktų prisiimtas pareigas
mojo impulso ieškodami ko nors gilesnio.
ir kitiems liudytų sąmoningesnį tikėjimo
Ignaciškas dvasingumas gali padėti tokioms
gyvenimą.
grupelėms atrasti savo misiją, suvokti, ko
Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, žmonės,
kios veiklos Dievas iš jų nori, ir sustiprinti
dalyvavę dvasinėse pratybose, dažniausiai
pačias bendruomenes, nes dabar dažniausiai
nori jas tęsti. Jiems siūlome pratybas kas jos susiburia ir vėl išsisklaido neradusios
dieniame gyvenime. Medžiagą siunčiame atsakymo į klausimą: o kas toliau?
iš Lietuvos, o mūsų talkininkai ją verčia į
Kai matai, kad ignaciškas dvasingumas
latvių kalbą. Kartą per mėnesį aš vykstu į gali padėti žmonėms eiti į Dievą, kai matai,
Rygą, latviškai aukoju Mišias ir susitinku
kaip jie alksta ir kaip trūksta jėgų juos paso
su rekolekcijų dalyviais. Kaip Lietuvoje po tinti, supranti, kad tai yra ženklas prašyti iš
ignaciškų rekolekcijų žmonės nori burtis į Dievo duoti daugiau darbininkų, su kuriais
Krikščioniško  gyvenimo bendruomenes, kartu galėtume šv. Ignaco dvasingumą pa
taip, manau, ir Latvijoje kelios tokios ben siūlyti žmonėms kaip pagalbą. Vien Rygoje
druomenės po šiųmetinių rekolekcijų atsi rekolekcijose dalyvauja per šimtą žmonių,
ras...
tačiau kiekviename didesniame mieste,
Ypač mane žavi tikrojo ekumenizmo, manau, atsirastų norinčių. Deja, neturime
kokio Lietuvoje pastebėti neteko, apraiškos. žmonių, kurie juos palydėtų, jiems padėtų.
Pvz., iš 100 dabar pratybas kasdieniame
Tačiau nepamirškime, kad pašaukimas
gyvenime atliekančių žmonių apie 10 yra
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visada yra Dievo dovana, ir tiktai tuomet,
kai jaunas žmogus galvoja, kokį gyvenimo
kelią rinktis, kai svarsto, ką galėtų daryti
Dievui ir žmonėms, jam galime pasiūlyti
išbandyti jėzuitišką gyvenimo būdą ir ug
dymą. Tie, kurie skaitys šį rašinį, tenema
no, kad mes agituojame už jėzuitus, tačiau
nepamirškime, kad Ignacas ir jo pirmieji
draugai, matydami, kiek yra darbo, labai ak
tyviai ieškojo bendradarbių. Dėl to ir būsimųjų
jėzuitų turime ieškoti taip, kaip ieškome ben
dradarbių pasauliečių. Galbūt Dievas juos
kviečia, tačiau tik per konk-rečius žmones,
per konkrečią veiklą jie gali atpažinti, kur
būtent Dievas juos veda. Todėl mes turime
būti matomi, mūsų gyvenimo ir veikimo
būdas turi būti atpažįstamas.
Tam tikrą keblumą sudaro tai, kad mū
sų naujokynas kol kas yra tiktai Lietuvoje,
ir iš Latvijos atvykę jaunuoliai pirmiausia
mokosi lietuvių kalbos. Tačiau ir keli lie
tuviai jėzuitai pareiškė norą, jeigu reikės,
vykti darbuotis į Latviją ir nusprendė mo
kytis latvių kalbos, kad vieni kitus geriau
suprastume ir į bendrą misiją abiejuose
kraštuose labiau įsitrauktume, kad būtume
geriau pasirengę tarnauti visiems žmonėms
ir Lietuvoje, ir Latvijoje, kur, beje, gyvena
nemažai rusakalbių. Tad vėl tenka prisimin
ti rusų kalbą, kurios dažnas dėl įvairiausių
priežasčių nemėgome. Dabar ji padeda per
duoti ignacišką dvasin
gumą – Dievo garbei
ir žmonių sielų naudai
viskas gali pasitarnau
ti...
Daugiau kaip prieš
metus buvome susirin
kę į provincijos kon
gregaciją ir apsvarstę
esamą situac iją nuta
rėm e Latv ij oj e kurt i
jėz uit ų nam us. Apie
tai kalbėjausi su Rygos
kardinolu, beje, puikiai
mokančiu lietuviškai.
Jis labai tam pritaria ir

laukia, kada jėzuitai galės Latvijoje dar ak
tyviau darbuotis. Dabar ieškome vietos, kur
galėtume gyventi ir susitikti su žmonėmis,
kur būtų mūsų koplyčia. Tačiau svarbiausias
yra lėšų, kurios ir nulems, kada ir kaip pra
dėsime kurtis Rygoje, klausimas. Paskutinį
kartą lankydamas JAV dirbančius mūsų
jėzuitus, susipažinau su latvių išeiviais.
Keletas jų norėtų paremti mūsų įsikūrimą
Latvijoje. Tai irgi džiugina ir yra ženklas,
kad Dievas nori, kad mes čia dirbtume.
Mezgasi ryšiai su Rygoje veikiančia
vienintele Latvijoje katalikiška gimnazija,
kurią yra baigęs vienas iš mūsų studentų
jėzuitų. Gimnazijos direktorė norėtų susipa
žinti su Lietuvos jėzuitų gimnazijomis, nes
labai domisi, kaip mūsų mokytojai pasiren
gia dirbti katalikiškose ugdymo įstaigose.
Žinoma, mes gerai suprantame, kad
visus naujus uždavinius galėsime išspręs
ti tiktai kartu su bendradarbiais. Dažnai
melsdamasis aš dėkoju Dievui už Vatikano
II susirinkimą, kuris pasauliečiams suteikė
didesnę atsakomybę Bažnyčioje. Dabar mes
kartu atsakingi už Evangelijos skelbimą ir
privalome dalytis šia atsakomybe, antraip
Evangelija nepasieks žmonių. Vakarų Eu
ropoje išgyvenama gili pašaukimų krizė,
kur kas gilesnė nei pas mus, tačiau Dievas
nepalieka savo žmonių ir šiais laikais, kai
sekuliarizacija vis labiau mus apima, kai

Lietuviai ir latviai jėzuitai Insbruke 2001 m.

23

Sukaktis

Andreas R. Batlogg, SJ

Kas buvo tėvas
Karlas Rahneris, SJ?
Didžiojo teologo 100-ąsias
gimimo metines minint

„Į teologiją visuomet gilinausi dėl būtiny
bės skelbti Žodį, pamokslauti bei rūpindama
sis sielovada, kitaip sakant – dėl tikėjimo. Ir
dar. Nesu mokslininkas ir nenoriu juo būti.
Norėčiau būti tiesiog krikščionis, kuriam
krikščionybė yra rimtas reikalas, krikščionis,
neabejingas šiandienai, iškeliančiai vieną ar
kitą, trečią ar dvidešimtą problemą, kurią rei
kia svarstyti, ir jei kas nori tai vadinti teologi
ja, – ką gi“, – taip sakė vienas žymiausių XX
a. teologų, įtakingas Bažnyčios Susirinkimo
dalyvis bei vyskupų sinodų konsultantas,
atviro žodžio Bažnyčioje skelbėjas jėzuitas
tėvas Karlas Rahneris.
Karlas Rahneris mirė prieš dvidešimt
metų, 1984 m. kovo 30 d., Insbruke. Di
džiosios jo pagerbimo iškilmės vyko likus
kelioms savaitėms iki mirties, kovo 5-ąją,
per jo 80-ąjį gimtadienį. Su didžia pagarba
tuomet buvo nusilenkta neįtikėtinai vaisin
gam viso jo gyvenimo teologiniam darbui.
Dešimtųjų t. Rahnerio mirties metinių
proga Vokietijos Vyskupų Konferencijos
pirmininkas Karlas Lehmannas rašė: „Kai
iš mūsų pasitraukia dideli žmonės, po jų
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mirties ilgą laiką lieka tuštuma. Tai – ne
tik suvokimas, kad trūksta žmogaus, kuris
daugeliui buvo minties meistras ir neei
linis dvasininkas. Trūksta jo nuorodų ir
pastabų, be kurių sunku įsivaizduoti pusės
šimtmečio teologinės minties raidą. Lieka
spraga, kurios niekuo neužpildysime. Šia
prasme Karlas Rahneris yra unikalus ir
nepakeičiamas“. Dabar jau kardinolu tapęs
Karlas Lehmannas nuo 1964 iki 1967 m.
Miunchene buvo t. Karlo Rahnerio asisten
tas – vienas artimiausių jo bendradarbių.
Tad jo nuomonė ypač svari.
Anot amžininkų, Karlas Rahneris buvo
itin „antibiografinis“ žmogus, nenoriai ir
labai retai kalbėjęs apie save. Tik pasku
tiniaisiais gyvenimo metais duodamas
interviu leisdavo kai ką išgauti iš savo
gyvenimo istorijos. Jo santūrų būdą gerai
atskleidžia autoportretas, kurį jis buvo
paprašytas pateikti1966 m.: „Kad ir ką
svarstytume ar planuotume, iš tiesų kiek
vienas esame vedamas, tad niekuomet
nepranoksime patys savęs. Jei pasakysiu,
kad gimiau 1904 m. kovo 5 d. Freiburge,
buvau gimnazijos mokytojo sūnus, užau
gau tvirtai tikinčių, tačiau ne siaurų pažiū
rų krikščionių katalikų šeimoje, kurioje
didelę įtaką turėjo drąsi motina, auginusi
septynetą vaikų, įgijau įprastą mokyklinį
išsilavinimą, 1922 m. pakankamai gerai
išlaikiau abitūros egzaminus, – ką tuomet
iš tiesų pats žinau apie savo „ištakas“?
Mažai. Ir tas „mažai“ vis labiau ištirpsta
praeityje, nustelbiamas kasdienybės rū
pesčių. 1922 m. įstojau į jėzuitų ordiną.
Po 44 metų apie šią pradžią irgi žinau ne
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ką daugiau, tik kad ji buvo gera, kad liko
su manimi, ir aš galėjau būti jai ištikimas“.
Prieš stodamas į Jėzaus Draugiją, Kar
las Rahneris dalyvavo jaunimo judėjime
„Quickborn“. Vėliau – įprastas, dešimt
metį trukęs jėzuitiškas ugdymas Tisise
prie Feldkircho, kuris anuomet priklausė
ordino Aukštutinės Vokietijos provincijai,
Pulache prie Miuncheno, Feldkirche ir
Valkenburge, Nyderlanduose. 1932 m. lie
pos 26 d. Miunchene kardinolas Michaelis
Faulhaberis jį įšventino kunigu. Po to – dar
vieneri teologijos studijų metai. Lavantaly
je K. Rahneris baigė vadinamąjį terciatą,
rengdamasis paskutiniaisiais įžadais galu
tinai susieti savo gyvenimą su jėzuitais.
Pradžioje buvo paskirtas dėstyti filo
sofijos istoriją Draugijos aukštojoje mo
kykloje Pulache. 1934–1936 m. drauge
su Johannesu B. Lotzu, SJ, gimtajame
Freiburge, kur tuo metu dėstytojavo Marti
nas Heideggeris, toliau gilinosi į filosofiją.
Tačiau filosofijos daktaro laipsnio Karlas
Rahneris negavo, nes nesutiko su moks
linio vadovo Martino Honeckerio pasta
bomis ir 1939 m. savo darbą „Apie Tomo
Akviniečio galutinį metafizikos pažinimą“
(Zur endlichen Erkenntnis der Metaphy
sik bei Thomas von Aquin) paskelbė kitu
pavadinimu: „Dvasia pasaulyje“ (Geist in
Welt). Tuo metu persikėlė į Insbruką, kur
jo vyresnysis brolis Hugo, tapęs jėzuitu
ketveriais metais anksčiau už Karlą, bu
vo Bažnyčios istorijos profesorius. Prieš
pat 1936 m. Kalėdas Karlui Rahneriui
suteiktas teologijos daktaro, o po pusės
metų – habilituoto daktaro laipsnis. Prieš
pradėdamas dirbti neetatiniu dogmatikos
ir dogmų istorijos dėstytoju 1937–1938 m.
žiemos semestrą, 1937 m. rudenį Zalcbur
go aukštųjų mokyklų savaitei pateikė savo
svarstymus apie teologijos ir filosofijos
santykį. 1941 m. jie išleisti atskira knyga
„Žodžio klausytojai“ (Hörer des Wortes).
Vienas jaunas dėstytojas su savo studen
tais šią knygą įdėmiai išstudijavo. Tai

buvo Franzas Königas, būsimasis Vienos
arkivyskupas, kuris 1962 m. pakvies Kar
lą Rahnerį savo asmeniniu konsultantu į
Vatikano II susirinkimą.
Pačiame vasaros atostogų viduryje,
1938 m. liepą, nacionalsocialistai Insbruke
uždarė Teologijos fakultetą. 1939 m. spalį
gestapas ir SS užėmė jėzuitų kolegiją. K.
Rahneris atvyko į Vieną slapta skaityti
paskaitų jauniesiems jėzuitams ir dirbti
prelato Karlo Rudolfo vadovaujamame
sielovados institute, kur greitai tapo jo
artimu bendradarbiu.
1944 m. rudenį dėl artėjančio fronto
t. Karlas Rahneris nebegrįžo į Vieną, o
beveik visus metus liko dirbti sielovados
darbo Žemutinėje Bavarijoje. Po Antrojo
pasaulinio karo dėstė dogmatiką Pulache,
o 1948 m. rugpjūtį grįžo į Insbruką ir buvo
paskirtas ordinariniu profesoriumi. Tirolio
sostinė tapo jo „teologijos dirbtuvėmis“.
Jis skaitė paskaitas ir vedė seminarus,
nuolat pamokslavo ir vadovavo dvasinėms
pratyboms. Buvo populiarus lektorius ir
paskelbė daugybę publikacijų: 1954 m.
pasirodė pirmasis jo „Raštų apie teologi
ją“ (Schriften zur Theologie) tomas, per
30 metų išaugęs iki 16 tomų. 1957 m. t.
Rahneris drauge su Josefu Höferiu pradėjo
redaguoti antrąjį, naują „Teologijos ir Baž
nyčios enciklopedijos“ leidimą, o 1958 m.
drauge su Heinrichu Schlieru pradėjo leisti
knygų seriją Quaestiones disputatae. 1959
m. išleisti jo „Pastoracinės teologijos klau
simai“ (Beiträge zur Pastoraltheologie),
pavadinti „Misija ir malonė“ (Sendung
und Gnade). Nuo 2-ojo numerio 1948 m.
pradėjęs redaguoti Neuner-Roos (Bažny
čios nutarimų ir pasisakymų apie tikėjimą
ir moralę rinkinys lotynų k. – red. past.)
ir 1952 m. nuo 28-ojo – Denzinger (Baž
nyčios dogminių nutarimų rinkinys – red.
past.) t. Rahneris tapo žinomas visame
pasaulyje, toli už vokiškai kalbančių šalių
ribų.
Septintojo dešimtmečio pradžioje Kar
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Sukaktis
las Rahneris turėjo tokį gerą vardą, kad jo
bendradarbiavimo Bažnyčios Susirinkime
daugelis tikėjosi kaip savaime supranta
mo dalyko. Tačiau Romos kurijoje būta
ir jo oponentų. Šiandien tikrai keista, kad
Karlą Rahnerį, nuo 1961 m. kovo mėn.
popiežiaus paskirtą vienos Susirinkimo
parengiamosios komisijos konsultoriumi
ir jau senokai patariantį kardinolui Franzui
Königui, likus keletui mėnesių iki Susi
rinkimo pradžios dar cenzūravo Romos
Sanctum Officium – šiandieninės Tikėjimo
doktrinos kongregacijos pirmtakas. Kar
dinolai F. Königas ir J. Döpneris, Vienos
bei Miuncheno ir Freisingo arkivyskupai,
abu stengęsi šį jėzuitą prisikalbinti dirbti
savo asmeniniu patarėju, jį užstojo. Įsi
kišo net vienas Adenauerio vyriausybės
ministras. Todėl suprantama, kad tokiomis
aplinkybėmis t. Rahneris dvejojo atsiliepti
į kardinolo Franzo Königo prašymą lydėti
jį į Susirinkimą. Šiam teko pasitelkti įtiki
nėjimo meną...
1964 m. t. Karlas Rahneris priėmė Religi
jos filosofijos ir krikščioniškos pasaulėžiūros
katedros (Romano Guardinio katedros)
kvietimą ir išvyko į Miuncheną, kur įkū
rė naują institutą. 1967 m., būdamas 63
metų, buvo pakviestas dirbti į Miunsterio
universitetą. 1971 m. išėjo į pensiją. Iki 1981
m. liko gyventi Miunchene, po to persikėlė į
Insbruką. Viurcburgo sinodas (1971–1975)
Karlą Rahnerį apibūdino kaip energingą,
aistringą teologą, dirbusį iki išsekimo.
Karlo Rahnerio bibliografijoje – dau
giau kaip 4000 publikacijų, įskaitant pa
kartotus leidimus ir vertimus. Buvo moks
lininkas, tačiau neužsidarė dramblio kaulo
bokšte – reiškė savo nuomonę daugeliu
klausimų. Nors ir priklausė „teologijos
Olimpui“, niekuomet nesikratė sielovados.
Kadangi pats sėmėsi dvasinės patirties
iš ignaciškųjų pratybų, buvo prieinamas
kitiems. Vengė statyti uždarą dogminės
teorijos pastatą ir įvairiomis dingstimis
praplėsdavo savo teologinius apmąstymus.
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Daug kas iš to, ką šiandien laikome visuo
tine teologijos nuosavybe, atėjo iš Karlo
Rahnerio, tačiau daugelis to net nežino.
Daug kartų pagerbtas ir tarptautiniu mastu
pripažintas, visame pasaulyje skaitomas
ir apmąstomas Karlo Rahnerio palikimas
tiesia kelią ateinančioms teologų kartoms.
„Aš negyvenau gyvenimo; aš dirbau,
rašiau, dėsčiau, stengiausi atlikti savo
pareigą, užsidirbti duoną. Šioje įprastoje
kasdienybėje mėginau tarnauti Dievui. Vis
kas“. Argi taip kalba „teologijos žvaigždė“,
besirūpinanti tik savo įtaka ir „įvaizdžiu“?
Karlas Rahneris visų pirma norėjo būti
tėvas Karlas Rahneris. Nors buvo profeso
rius, ordino santrumpa SJ po jo vardo jam
reiškė daugiau nei šios pareigos ar kokia
nors biografin ė išnaša. Dvasinės pratybos
pavertė jį Jėzaus bendrakeleiviu. Nuostabu,
kad paprastai „sunkiai“ skaitomu laikomo
teologo knygos vis dar priklauso dvasi
niams bestseleriams ir longseleriams. 1946
m. subombarduotame Miunchene pareng
tas jo gavėnios pamokslų rinkinys „Apie
maldos būtinumą ir palaimą“ (Von der Not
und dem Segen des Gebetes) (lietuviškai
1999 m. išleido „Katalikų pasaulio“ lei
dykla – red. past.), kaip ir 1938 m. išėję
jo „Žodžiai į tylą“ (Worte ins Schweigen),
nesuskaičiuojamai daugybei žmonių tei
kė pagalbą tikėjimo ir gyvenimo kelyje. Jo
„maldingosios“ knygos jam buvo tokios pat
svarbios kaip ir teologijos traktatai.
Likus kelioms savaitėms iki mirties,
Karlas Rahneris savo įspūdingoje kalboje
„Katalikų teologo patirtys“ sakė: „80 metų –
ilgas laikas. Tačiau mums skirtas gyvenimo
laikas susideda iš trumpų akimirkų, per
kurias įvyksta tai, kas turi įvykti“.
Jėzuitas tėvas Karlas Rahneris daug
nuveikė ir daug mums padovanojo. Dar
ilgai iš to semsimės peno.
Iš vokiečių k. vertė Ingrida Anikevičiūtė

T. V. Šimkūno nuotr.

Tu pasakei: Atlikta.
Taip, Viešpatie, Tavo gyvenimas pasibaigė.
Pasibaigė Tavo žmogiška viltis, garbė, darbas ir kova.
Bet ši pabaiga yra Tavo pergalė, o
Tavo nesėkmė yra Tavasis triumfas.
O, Viešpatie, kada pagaliau suprasiu,
kad tai sudaro Tavo, taip pat ir mano
gyvenimo esmę, –
kad tikrąjį gyvenimą atneša mirtis,
o save prarasti reiškia iš tiesų atrasti.
Kad neturtas yra tikrasis turtas, kančia – malonė,
o galutinė tiesa – pergalė.
Taip, Tu nugalėjai.
Atlikai Tėvo Tau skirtą misiją.
Taurė, kuri negalėjo pro Tave praeiti, jau išgerta.
Mirtis, kuri buvo tokia baisi, – išgyventa.
Pasaulis atpirktas.
Mirtis nugalėta.
Nuodėmė pakirsta.
Tamsos jėga sunaikinta.
Gyvenimo vartai atviri.
Dievo vaikų laisvė laimėta.
Pamažu švinta tamsaus pasaulio horizontai –
brėkšta Tavo meilės aušra.
Netrukus ji prasiverš didele liepsna,
ir tada visas pasaulis
skęs Tavo meile degančioje jūroje.
Viskas atlikta.
Ar kada nors,
gyvenimo saulėlydyje,
ir aš galėsiu sakyti: Atlikta.
Misiją, kurią man skyrei, atlikau.
Kai mirties šešėliai palies mane,
ar galėsiu melstis, kaip Tu meldeisi:
Tėve, valanda atėjo...
Aš garbinau Tave, žemėje darydamas tai,
ką man paskyrei.
Ar dabar, Tėve,
leisi man būti Tavo garbėje?                                                     

										
Karlas Rahneris, SJ
					
Iš meditacijos
„Septyni paskutiniai žodžiai“
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Kad netektų
tuščiai vegetuoti
Prieš porą metų išleistą knygą „Eucharisti
ja“ turbūt yra skaitęs ne vienas besidomintis
te-ologija. Netrūksta klausytojų ir jos autoriaus
prof. Lotharo Lieso, SJ, paskaitose jam vie
šint Lietuvoje. Šis pokalbis – artimesnė pažintis
su šiuo nuoširdžiu Lietuvos jėzuitų bičiuliu, kurį
kalbino t. Lionginas Virbalas, SJ.

– Nuo 1960 m. esu Jėzaus Draugijos
narys, 1970 m. buvau įšventintas kunigu.
Priklausau Pietų Vokietijos provincijai,
kuri iš dalies yra atsakinga už Insbruko
universiteto Teologijos fakultetą. Nors
universitetas yra valstybinis, tačiau pagal
konkordatą Teologijos fakultetu rūpinasi
jėzuitai. Tad nuo 1974-ųjų gyvenu ir dir
bu Insbruke. Čia atvykau baigęs studijas
Miunchene, Frankfurte ir Viurcburge. Ma
no doktorato tema buvo Eucharistija pagal
Origeną. Nuo 1983 m. esu dogminės ir
ekumeninės teologijos profesorius, dėstau
Bažnyčios mokymą apie sakramentus,
ekumeninę teologiją. Anksčiau dėsčiau
Trejybės teologiją.
– Lietuvoje lankotės ne pirmą kartą.
Kokie ryšiai su ja sieja?
– Atvykstu dėstyti dogmatikos Vil
niaus universitete. Paskutinį kartą skai
čiau Trejybės teologijos ir kristologijos
kursą bei parengiau savo paskaitų san
trauką – kiek galima suprantamiau, kuo
paprastesne kalba, kad būtų išleista panaši
knygelė kaip apie Eucharistiją.
Prieš keletą metų dėsčiau Eucharis
tijos, sakramentų, ekumeninę teologiją.
Vilniaus universiteto Religijos studijų ir
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tyrimų centre norima pakelti dogmatikos
lygį, o Bažnyčia Lietuvoje dar neturi pa
kankamai žmonių, galinčių šias disciplinas
dėstyti. Šie dalykai ir darbas universitete
yra svarbūs, nes pastebėjome, kad Vokieti
joje ir Austrijoje vis daugiau atsakomybės
Bažnyčioje, taip pat atsakomybės ir už
teologiją, pereina į pasauliečių rankas.
– Kokie studentai ateina į jūsų paskai
tas ir kodėl jas pasirenka?
– Motyvai labai skirtingi. Kai kam
šios paskaitos yra privalomos pagal ma
gistrantūros studijų programą. Ją žmonės
stengiasi baigti, kad vėliau galėtų dėstyti
tikybą ar dirbti parapijose, nors perspek
tyva gauti darbą parapijoje Lietuvoje labai
nedidelė. Šių žmonių idealizmas man kelia
susižavėjimą, ir Bažnyčia tikrai neturėtų
atsisakyti tokių pašaukimų.
Antra, ateina daug žmonių, kurie tiesiog
nori sužinoti, kuo jie tiki. Šiandien galėtume
sakyti, kad daugelio tikėjimas yra gana nai
vus ir tapęs įpročiu, nusileidęs iki prietarų
lygmens, todėl žmonės jaučia atsakomybę
jį pažinti. Viena gydytoja man sakė: „Noriu
konkrečiai žinoti, kuo iš tiesų tikiu...“ Taip
pat ateina ir dirbantys ugdymo darbą, pvz.,
mokytojai, kurie studijuoja, gilinasi.

Tikëjimo gyvenimas
– Jūsų paskaitas lanko ir studentai,
neturintys pradinio teologinio pasirengi
mo. Ar nėra sunku kalbėti tokiai audito
rijai?
– Taip, tai vienas iš didžiausių sunku
mų per paskaitas, bet šie žmonės turi labai
svarių motyvų, kodėl jiems šios paskaitos
reikalingos... Sunkumų kyla dar ir dėl to,
kad dažnai dėl savo darbo jie negali lankyti
visų siūlomų paskaitų. Kita didelė bėda, už
kurią atsakinga ir pati Bažnyčia Lietuvo
je, ta, kad beveik arba iš viso nėra išleista
pagrindinių knygų lietuvių kalba, pvz.,
įvairių Bažnyčios tikėjimo išpažinimų,
visuotinių susirinkimų dokumentų rinkinių
– Kalcedono, Nikėjos, Konstantinopolio,
Efezo, kurie labai reikšmingi dogmatikai.
Žmonės priversti užsienio kalba susipa
žinti su tikėjimo tiesomis, kurias vėliau
turės skelbti savo gimtąja kalba. Vyskupų
Konferencija turėtų tuo susirūpinti. O gal
ir Jėzaus Draugija galėtų pasakyti, kad
mūsų svarbiausias apaštalavimas – pakloti
pamatus teologijos studijoms.
– Tam tikrais istoriniais momentais
diskusijų sukelia vienas ar kitas teolo
gijos klausimas. Kuri tema teologijai
aktualiausia šiandien?
– Pastebėjau, kad per paskutiniuosius
metus Lietuvoje, ypač po Nepriklauso
mybės atgavimo, kai kurie klausimai tapo
ypač svarbūs. Pirmiausia: kas yra žmogus?
Taip pat: kas yra laisvė, asmuo, bendruo
menė? Komunistinė ideologija bendruo
menę pakeitė beklase visuomene. Žmonės
klausia, kokią alternatyvą siūlo Bažnyčia?
Kristologija ir Trejybės teologija siekia
išaiškinti, kokia yra krikščioniška asmens
samprata ir kokį Dievą skelbia katalikų
tikėjimas. Kitas klausimas kyla dėl ben
druomenės: kas tai yra, kokia gyvenimo
bendruomenėje prasmė.
Paskutiniaisiais metais labai svarbi
tap o sakr am ent ų, ypač Euc har ist ij os,
teologija. Ypač domimasi sekmadienio

Eucharistijos šventimo teologija. Kokią
bend ruom en ę ji skelb ia kaip pav yzd į
šiandieniam žmogui? Kokį Dievą sek
madienio Eucharistija jam atskleidžia?
Galiausiai pagal kokį Dievo paveikslą
yra sukurtas žmogus? Ir kaip mes turime
elgtis, kad būtume taip nusistatę, kaip
mūsų Tėvas, esantis Danguje?
Tad asmens ir bendruomenės klausi
mas ypač svarbus, nes kiekvienam aišku,
kad asmens samprata, kurią skelbė sovie
tinė ideologija, tėra tik triukas. Kolū kiai
ir komunistinė visuomenė visus sulygina
kaip anglišką veją – kas iškiša galvą, tam
ji nupjaunama. Todėl iškyla problema,
kaip suvokti laisvę ir ja naudotis? Egois
tinė laisvės samprata šiandien ne vieną
skatina manyti: „Aš turiu gabumų, galiu
įkurti įmonę, tad kiti yra mano vergai...“
Tačiau tikra laisvė neatskiriama nuo so
cialinės atsakomybės, ir asmens samprata
grindžiama ne individualizmu, o bendruo
mene.
Asmuo – tai laisvas žmogus, suteikian
tis gyvybinę erdvę kitam. Kaip pavyzdį
per paskaitas pateikiu Gerazos apsėstąjį
(žr. Mk 5, 1–20), kuris netgi nežino, kas
jis yra, tarsi neturi ryšio su savo kūnu ir
gyvastimi. Išgijęs jis tampa laisvas ir gali
gyventi kartu su kitais. Taigi būti asmeniu
reiškia savo laisvę atgręžti į kitą. Savyje
suteikti erdvės kitam, o ne būti sklidinam
vien tik savęs paties. Dėl to sakau, kad as
mens pagrindas iš esmės yra bendruomenė.
Laisvas žmogus kuria bendruomenę, tuo
tarpu individualistas bendruomenės atžvil
giu yra nusiteikęs priešiškai.
Krikščioniška asmens samprata kyla
iš Trejybės ir apima Dievą Tėvą, Sūnų
ir Šventąją Dvasią. Tėvas duoda gyvybę
ir suteikia erdvės Sūnui. Šventoji Dvasia
savyje suteikia gyvybinės erdvės Tėvui ir
Sūnui, nes krikščionių Dievas yra Trias
menis. Aš esu išgelbėtas dėl to, kad Dievas
man suteikia erdvės ir gyvenimą savyje...
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Tikëjimo gyvenimas
– Vadinasi, kai atsiskiriu nuo ben
druomenės, sunaikinu pats save...
– Būtent taip. Tiktai šėtonas nuolat
trokšta vien tik savęs ir taip save naikina.
Tikra krikščioniška asmens samprata nė
ra primityvi „Carito“ samprata, kur daug
prašančių išmaldos, o tu negali patikrinti,
kiek tai daryti būtina, ir kiek ne… Ben
druomenėje privalai kitam duoti save, nes
jei kviečio grūdas neapmirs, jis liks vienas.
Tokia tad yra krikščioniška asmens sam
prata – mirti, kad gyventum, o ne gyventi,
kad gyvenimo pabaigoje viskas baigtųsi.
Tai – skirtingi dalykai.
Dvasiniams palydėtojams ne kartą
tenka girdėti individualistiškai nusiteikusį
žmogų sakant: „Aš turiu suprasti Dievo
valią…“ Arba: „Aš radau Dievo valią…“;
„Dievo valia mano atžvilgiu yra tokia…“
Pas ak yk, su kuo tai sud er in ai? Man o
Dievas ir aš. Ką man sako mano Dievas,
nusprendžiu aš. O kur yra kitas, kuris tai
patikrina, pataiso?.. Juk kaip tik to ir ateini
pas dvasinį palydėtoją...
Dvasingumo, vienuolinio gyvenimo
istorija primena, kad žmonės ėjo į dyku
mą, ropštėsi ant stulpų ir pasilikdavo ten
ilgus metus. Jie mylėjo, mylėjo, mylėjo
Dievą, tačiau... nieko neįvykdavo, nes
jų siekiai buvo egoistiški. Kol galiausiai
atėjo Pachomijus, subūrė tuos atsisky
rėlius, įkūrė vienuolių bendruomenes ir
pasakė: „Kur nėra meilės, ten nėra Dievo
pašaukimo“. Krikščioniška asmens sam
prata – meilė.
– Kaip dogminė teologija gali padėti
atsakyti į svarbiausius tikintiesiems rū
pimus klausimus?
– Šis klausimas labai svarbus, nes
dvasingumo samprata dabar darosi nebe
aiški, silpnėja ir visiškai priartėja prie šiuo
metu plačiai propaguojamos „Wellness“
(sveikumas, sveikatingumas – vert. past.)
kultūros. Egzistuoja ir dvasinis „wellness“
variantas: gera dvasinė savijauta, šiek tiek
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romantikos ir pan. O iš tiesų dvasingu
mas tiesiogiai siejasi su dogmatika: kodėl
Dievas pasirinko kryžių, kad išgelbėtų
žmones? Kokia Dievo meilė atsiskleidžia
ant kryžiaus? Ar kryžius paaiškina, kodėl
Dievas tapo žmogumi? Jeigu į šį klausimą
neatsakome dvasiniame lygmenyje, tuo
met mūsų dvasingumas tampa ezoterine
jausmų meditacija.
– O kaip galėtume žmonėms padėti?
– Visų pirma reikėtų pasirūpinti pa
grindine teologijos studijų literatūra. Yra
daug knygų anglų kalba, tačiau ją ne visi
moka. Taip pat manau, kad kunigams
derėtų įvesti tobulinimosi kursus su egza
minais. Taip yra Vokietijos bei Austrijos
vysk up ijos e. Reng iam os tob ulin im os i
konferencijos, po kurių, bent jau kapelio
nai, laiko egzaminus, tarp jų – ir dogmati
kos. Kunigai bei teologai ir pasauliečiams
galėtų pasiūlyti ką nors panašaus į neaki
vaizdinius teologijos kursus. Teologijos,
o ne maldingumo!
Noriu pabrėžti labai svarbų dalyką: tik
dabar prasideda tikroji ideologinė disku
sija su ateizmu, nes dabar susiduriame su
praktiškuoju, „saldžiuoju“, nuodinguoju
ateizmu. Blogiausia, kad tokią piliulę pra
rijęs žmogus net nepastebi, kad ji nuodin
ga. Komunistiniais laikais buvo aišku, kad
„anie yra prieš mus“, juos buvo nesunku
atpažinti. Tai buvo „lengvasis“ ateizmas.
Dabar ateina tas, kurį norint atpažinti, rei
kia mokėti atskirti dvasias, o tai jau susiję
su teologiniu išsilavinimu.
Ir dar kai kas: svarbu paaiškinti žmo
nėms, kad tikėjimas, krikščionių tikėji
mas, yra esminis ir svarbiausias dalykas
gyvenime, suteikiantis jam prasmę. Ant
raip mes tik tuščiai ir aklai vegetuojame...
Iš vokiečių k. vertė Rasa Darbutaitė
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Gydyti sielos skaudulius

„Pirmą kartą po daugelio metų pasi
jutau žmogumi“, – sako skyrybas išgy
venusių porų vasaros stovyklos dalyvis.
Toks ir yra išsituokusių asmenų savitarpio
paramos būrelių siekis – padėti kitam vėl
pasijusti visaverčiu žmogumi.
Visiems savitarpio pagalbos sąjūdžiams
bei rateliams pradžią davė anoniminiai al
koholikai. Jų dvylikos žingsnių programa
yra tokios savanoriškos veiklos ir gydy
mosi metodas bei pagrindas.
Visuomenėje sutinkame įvairius sun
kumus išgyvenančių žmonių, kuriems
į pagalbą ateina savanoriški savitarpio
pagalbos būreliai, Vakaruose jau turintys
ilgametę darbo patirtį. Lietuvoje gražų pa
vyzdį davė penkių motinų įsteigta „Vilties“
bendrija, atsigręžusi į protiškai neįgalius
vaikus. Padedant vienam Australijos lie
tuviui, įkurta Diabeto draugija, Jeano Va
nier’o pavyzdžiu – „Tikėjimo ir šviesos“
bendrija, vienijanti protiškai neįgalius
vaikus auginančias šeimas. Kasmet telefo
no abonentų knygoje randama vis daugiau
sąjūdžių ir pagalbos centrų telefonų.
Patarnaudamas Vilniaus šv. Jonų baž
nyčioje pradėjau galvoti, kaip sekti visus
gydančio Jėzaus pavyzdžiu ir skaudulių
turintiems žmonėms, kuriems nėra kur
kreiptis, ištiesti Bažnyčios ranką. Vieną
grupę sudarytų abortus patyrusios mote

rys, kartais kelis dešimtmečius nešiojan
čios sunkų kaltės akmenį širdyje (tokios
grupės vadinamos „Rachelės“ rateliais).
Kita grupė vienytų vaikų netekusius tė
vus, išgyvenančius beveik nepagydomą
skausmą. Šv. Jonų bažnyčios bendruome
nėje dar nuo kun. Eitvydo Merkio laikų
gražiai veikia našlių būrelis. Gausiausias
visuomenės sluoksnis – skyrybas patyrę
asmenys. Kiek skyrybos skaudina sutuok
tinius bei jų šeimas, tiek ir Bažnyčią, ku
rios narių išsiskiria ne mažiau nei apskritai
Lietuvoje – apie 50 proc. susituokusiųjų
(įskaitant antrąsias vedybas, kurių skyrybų
būna 60 proc.). Tad prieš pustrečių metų
būtent šiems žmonėms ir pradėjome teikti
pagalbą.
Rinkdavomės kartą per mėnesį pačioje
Šv. Jonų bažnyčioje. Būrelis buvo gerokai
mišrus – nuo šiuo metu besiskiriančių iki
prieš 40 metų išsituokusių, kurie tiek metų
nešiojosi daugybę neatsakytų klausimų.
Mūsų pokalbius paįv airindavo neformalūs
susitikimai. Vienerių metų patirtis padėjo
apsispręsti, kaip dirbti toliau.
2002 m. nus prend ėm e į deš imt ies
savaičių programą kviesti per paskuti
niuosius penkerius metus išsituokusius
žmones. Kaip tik tuo metu prie Bonifratrų
bažnyčios Nekaltai Pradėtosios Marijos
Vargdienių seserys atidarė Šv. Kryžiaus
namus su mažiems būreliams susirinkti
tinkančiais nedideliais kambarėliais.
Ligi šiol šioje programoje dalyvavo
trys grupės, vidutiniškai po dvylika žmo
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nių, iš kurių trys paprastai būdavo vyrai.
Kiekv ien ą mūs ų sus it ik im ą apž velg ia
Vilniaus universiteto docentė psichologė
Rasa Bieliauskaitė bei programos vadovė
Elvyra Kučinskaitė. Už sielovadinę dalį
atsakau aš: dalijuosi Jungtinių Amerikos
Valstijų patirtimi, kurią praturtina užsi
mezgę ryšiai su Vienos jėzuitų socialiniu
centru bei medžiaga įvairiomis kalbomis
(mūsų knygų lentynoje – apie 30 katali
kiškų leidinių).
Kassavaitiniai susitikimai trunka pus
antros valandos. Jiems numatyta dešimt
temų. Susitikimas priklauso nuo dalyvių
pasisakymų, nuo to, kaip jie pajėgia pa
sidalyti savo išgyvenimais ir patirtimi.
Aptariame patį įvykį, nuoskaudas, kartėlį
ir pyktį, kalbame apie vaikus, savo pa
čių šeimą, kurioje augome, santykius su
buvusiu sutuoktiniu, galimas klaidas po
subyrėjusios santuokos, baimės jausmą,
religinius ir bažnytinius klausimus. Mūsų
susitikimai yra tikrai krikščioniški, bet
tai – anaiptol ne maldos būrelis ar dar
viena galimybė paverkšlenti. Pradžioje
sukalbame trumpą, nuoširdžią maldą ir
baigiame „Tėve mūsų“ susiėmę už rankų.
Dalyviai iki antro susitikimo kviečiami
apsispręsti, ar jie įsitrauks į šią programą,
nes po to naujų narių nebepriimame. Vi
siems primename tokių savitarpio būrelių
etikos dėsnį – kas kalbama būrelyje, ten ir
lieka. Niekas nėra verčiamas pasisakyti ar
atsiverti daugiau, negu gali ir nori. Vienas
kito išklausome nesiginčydami ir nedisku
tuodami.
Šį dešimties susitikimų ciklą paįv airina
viešnagės kieno nors namuose arba įvairios
šventės, pvz., Kalėdos ar Vasario 16-oji,
gegužinė, ekskursija po miestą ar kur ki
tur. Rengiame ir savaitgalio rekolekcijas
Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje,
pas Tiberiados brolius Baltriškėse ar be
nediktinus Palendriuose. Susipažįsta ir
susidraugauja ne tik suaugusieji, bet ir vai
kai.
Mūsų „komanda“ savo tarnybą
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atlieka savanoriškai. Mes, visi trys, su
pageidaujančiais susitinkame ir individua
liems pokalbiams. Atskirais atvejais, pvz.,
nagrinėjant Bažnyčios teisės klausimus,
mums padėjo ses. Lina Striokaitė. Į ant
rąjį būrelį buvome pasikvietę psichologę
Jeleną Trofimovą, kuri, padėdama mums,
norėjo suvokti savitarpio pagalbos būre
lio dinamiką (netrukus su bendradarbe
psichologe ji pradėjo dešimties savaičių
susitikimų ciklą savižudžių artimiesiems;
šiam rateliui taip pat tenka padėti).
Užbaigus pustrečio mėnesio programą,
dauguma dalyvių nori bendrauti ir toliau.
Tačiau mūsų jėgos kol kas nedidelės. Dėl
to toliau siūlome įsitraukti į šv. Ignaco
dvasines pratybas kasdieniame gyvenime,
katechumenatą (suaugusiųjų rengimąsi
sakramentams bei tikėjimo pagilinimą),
Šventojo Rašto būrelius ir kitas progra
mas. Toliau savo veiklą organizuoja ir jai
vadovauja patys grupelės nariai, o mes
kviečiame naują būrelį.
Netrukus paaiškėjo, kad norėtųsi turėti
nuolatinę tarnybą ar centrelį, kuris ne tik
užsiimtų skyrybų nuoskaudų gydymu, bet
ir patarnautų išsituokusių tėvų vaikams,
sudariusiems antrąją santuoką ar tiems, ku
riems gresia skyrybos. Šį centrelį pavadino
me „Metanoia“ (graikiškai – atsivertimas,
perkeitimas), parašėme jo įstatus. Lėšų
gavome iš olandų katalikų fondo. Nors Šv.
Kryžiaus namus dalyviai paremia kasmė
nesine dešimties litų auka, tačiau norime
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išversti nors vieną, pačią naudingiausią,
knygą, reikia paramos organizuojant va
saros stovyklą ir pan.
Kol kas Vilniaus išsiskyrusiųjų sielovados
centras oficialiai glaudžiasi prie Akademinės
sielovados centro, kuris kartu su Vilniaus
universiteto Klinikinės ir organizacinės psi
chologijos katedra š. m. vasario 27–28 d.
surengė tarptautinę konferenciją „Skyrybų
netektis: kaip įveikti jos pasekmes“. Tai –
pirmoji tokio pobūdžio konferencija Lietu
voje, kurioje buvo aptartos ir išsiskyrusiųjų
sielovados problemos bei galimybės.
Pranešimą apie psichologinę skyrybų
traumos dinamiką skaitė profesorė, habil.
dr. Danutė Gailienė. Viešnia iš Austrijos
dr. Brigitte Ettl pasidalijo savo šalies pa
tirtimi išsiskyrusiųjų sielovadoje, steigiant
savitarpio pagalbos grupes ir rengiant semi
narus. Doc. dr. Rasa Bieliauskaitė kalbėjo
apie išsiskyrusių šeimų vaikų problemas ir
pagalbą jiems. Man teko paaiškinti, kaip
išsituokusius savo narius vertina Bažnyčia,
kokias sakramentinės santuokos anulia
vimo galimybes nurodo jos teisė. Kartais
Bažnyčia kaltinama pernelyg griežtais
reikalavimais išsituokusiųjų atžvilgiu – jei
pirmoji santuoka yra buvusi bažnytinė ir ji
neanuliuota, antrą kartą civilinę santuoką
įregistravę žmonės negali priimti sakramen
tų. Tačiau tai nereiškia, kad jie negali būti
aktyvūs Bažnyčios bendruomenės nariai.
Konferencijos dalyvius labai sudomino
ses. Rozanos Graulich ir t. Stasio Kazėno,
SJ, pranešimas „Atleidimas – kelias į vidinį
išgijimą“. Jie abu – bendruomenės „Gerasis
samarietis“, kurios centras yra Prancūzijoje,
steigėjai Lietuvoje. Bendruomenės tikslas
– kurti namus, vadinamąsias „užeigas“, ku
riose būtų galima priimti ir vidinio išgijimo
link palydėti gilius dvasinius sužeidimus
patyrusius žmones, rūpintis palydėtojų ug
dymu, rengti rekolekcijas „Išgijimo kelias“,
kuriose svarbiausia – asmeninė atleidimo
liturgija. Ilgametė užsienio patirtis rodo,
kad tokia pagalba duoda puikių vaisių.

...Daugiau kaip prieš 30 metų vienas ku
nigas JAV uoliai dirbo su išsituokusiais, vis
ragindamas Čikagos arkivyskupą kardinolą
J. Cody steigti jiems specialią tarnybą, tačiau
jis vis nesutikdavo, nes Katalikų Bažnyčia,
remdamasi labai aiškiu Jėzaus mokymu,
nepritaria skyryboms. Tai kaip rūpintis iš
situokusiais? Tačiau vieną vėlyvą vakarą
kardinolas kreipėsi į aną kunigą: „Rytoj įsteik
šią tarnybą“, mat kardinolui brangi pusseserė
išsituokė. Tad po 10 metų Čikagos arkivys
kupijoje jau veikė 80 išsiskyrusių sielovados
būrelių (vyskupijoje – beveik 400 parapijų).
Prancūzijoje išsituokę katalikai turi interneto
svetainę, leidžia laikraštėlį, rengia suvažiavi
mus ir konferencijas. Vokietijoje, Austrijoje,
tose pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose
vis aštriau keliamas antrą kartą (be Bažny
čios) susituokusių dalyvavimo Eucharisti
joje klausimas.
Ir mūsų sielovadinis projektas plėsis,
kai atsiras daugiau pasirengusių padė
ti kitiems, tarp jų – ir mūsų programėlę
baigusių. Jau susitikome su Panevėžio,
Šiaulių bei Kauno šeimų centrų darbuoto
jais, pasidalijome savo sukaupta medžiaga
bei patyrimu. Būtų naudinga ir interneto
svetainė, nes kol kas savo medžiagą skel
bėme jėzuitų svetainėje www.skrynia.lt.
Ilgainiui, aišku, Lietuvoje – ir Bažnyčioje,
ir akademiniu lygiu – bus pasirengta tokiai
tarnybai, kad ištuoką išgyvenę asmenys
atgautų dvasios stiprybę ir rastų jaukius
namus mūsų Bažnyčioje.
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Akademinė sielovada  –
kelias į jauno žmogaus širdį
Akademinis jaunimas, kuris tokiu tampa
pravėręs aukštosios mokyklos duris, šian
dien kaip niekada anksčiau įvairus savo
socialine ir ekonomine padėtimi, tautybe,
net rase, kultūra ir, žinoma, pažiūromis.
Šeimoje bei mokykloje įgytas moralines ir
socialines vertybes jauni žmonės išmėgina
ir patikrina, t. y. jas taiko savo gyvenime
arba paneigia, būtent studijuodami aukšto
joje mokykloje. Filosofas Vytautas Radž
vilas yra pastebėjęs, kad pačios vertybės
postmoderniame amžiuje prarado „vertės
matą“, t. y. šiandienis pasaulis kenčia ne
dėl to, kad nebeturi vertybių – jos niekada
neišnyksta, – bet todėl, kad prarado ver
tybių hierarchiją. Tai, kad vertybes esame
sumaišę, liudija begalinis karjeros ir pinigų
siekis, nustumiantis į šoną amžinąsias tie
sas.
Savo gyvenimo prioritetus jaunas žmo
gus galutinai surikiuoja aukštojoje mokyk
loje, kur įgydamas profesiją iš tiesų suauga.
Jauni suaugusieji – tai iš paauglystės išaugę
jaunuoliai, susiduriantys su naujomis tei
sėmis ir pareigomis, tokiomis kaip teisė
vairuoti automobilį, teisė balsuoti, karinė
tarn yb a, ekon om in ė nep rik laus om yb ė,
atskira buitis nuo tėvų, karjera, vedybos,
tėvystė. Šiandienė vertybių krizė į šiuos
suaugusiojo vaidmenis neretai įneša su
maišties, pernelyg sureikšmindama karjerą
ir ekonominę nepriklausomybę nuo tėvų
šeimos, sumenkindama vedybų ir tėvys
tės svarbą. Atrodo, kad vietos dvasinėms
vertybėms jauno žmogaus gyvenime visai
nebelieka.
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Pasak sociologės Eglės Laumenskaitės,
jei neugdysime ir nestiprinsime bendruo
menių, stiprėjant globalizacijai vargu ar
gebės išlikti ir mūsų krikščioniškumas, ir
lietuviškumas. Tuo tarpu iš įvairių Lietu
vos vietų studijuoti atvykę jauni žmonės
dažnai pasijunta vieniši, neturį draugų nei
bendruomenės, kuri lauktų ir juos priimtų.
Tai, kokią bendruomenę jie suras ir kur link
pasuks, – ir Bažnyčios rūpestis. Lankyda
masis Lietuvoje, popiežius Jonas Paulius II
jaunimui sakė: „Visais laikais jaunimas yra
vilties, ateities, veržlumo, jėgos, ieškojimų,
lavinimosi troškulio matas“. Šis nepaprastas
jaunimo veržlumas veda jį pirmyn, teikia
vilties ieškoti ir surasti Tiesą, laimę, gė
rį. Anot Šventojo Tėvo, „kas galės būčiai
įkvėpti prasmę, jei ne Tas, kuris vienintelis
turi amžinojo gyvenimo žodžius? Kas ge
riau, jei ne Kristus, atidavęs už žmogų savo
gyvybę, gali pasakyti, kur rasti tikrosios
laimės kelią?“
Rūpindamasi jaunimu, Bažnyčia kviečia
aukštąsias mokyklas į savo akademinę ben
druomenę įsileisti kapelionus. Popiežiškosios
pasauliečių reikalų tarnybos išleistame doku
mente „Kunigai tikinčiųjų susivienijimuose“
pabrėžiami svarbiausi kapeliono tarnybos
aspektai. Būdamas vienybės architektu, ti
kėjimo mokytoju, tikruoju Jėzaus Kristaus
apaštalu, dvasinio gyvenimo gaivintoju bei
Dievo liudytoju, jis turėtų atvirai pasitikti
kiekvieną – ir studentą, ir dėstytoją, – ne
svarbu, ar jis būtų aktyvus katalikas, ar
Dievo ieškantis, ar esantis Bažnyčios „už
ribyje“. Šiame darbe itin svarbi kantrybė,
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atida, rūpestis kiekvienu ir asmeninis kon
taktas. Pasak t. R. Roide, SJ, studentus rei
kėtų patraukti kviečiant, atsižvelgiant į jų
gyvenimo patirtį, pažįstant jų laisvalaikį,
žinant, kur jie ieško nusiraminimo, kitaip
tariant, eiti pro jų duris, jei norime, kad
jie įžengtų ten, kur mes juos kviečiame.
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto

T. St. Kazėnas

kapelionas t. Stasys Kazėnas, SJ, pasako
jo, kad geriausiai studentai atsiskleidžia
per susikaupimo savaitgalius, kurie or
ganizuojami jėzuitų rekolekcijų namuose
Kul aut uv oj e, pas brol ius ben ed ikt in us
Palendriuose, pas Aušros Vartų Marijos ir
šv. Teresėlės bendruomenės seseris Krikš
tėnuose. Šių savaitgalių tikslas – susivokti
savyje per tyliąją maldą, kalbantis ir klau
santis kitų. Be to, svarbu, kad jauni žmonės
tiesiog išsimiegotų, pailsėtų, nurimtų. „Į
vieną iš savaitgalių užsirašė keliolika, o
važiavo vos šeši, – pasakojo kapelionas. –
Jie sakė, kad bijojo, kad bus šalta ir reikės
nuolat melstis, o čia šeimininkė kukulius
tik verda...“ T. Stasio nuomone, jaunimą
sudominti labai sunku, nors yra įrengtas
kapeliono kabinetas, koplytėlė, kabinami
skelbimai, rašoma į universiteto interne
to svetainę, tačiau atrodo, kad niekas to
nepastebi. Į universiteto koplytėlę užsuka
daugiausia tie, kurie domisi dvasiniu pa
šaukimu, ir vienas kitas – atsitiktinai. Tad
jei tą atsitiktinai atėjusį nuoširdžiai sutiksi,
skirsi jam dėmesio, galbūt jis ateis ir kitą

kartą.
Be minėtų savaitgalių universiteto ben
druomenei siūloma dalyvauti ilgesnėse ar
trumpesnėse rekolekcijose kasdieniame
gyvenime pagal šv. Ignacą Lojolą. Tris kar
tus per savaitę koplyčioje už visą univer
siteto bendruomenę aukojamos šv. Mišios,
kad bent sykį apsilankę studentai žinotų, –
ateina jie ar ne, – už juos yra meldžiamasi.
Kapelionas pasidžiaugė, kad į susikaupimo
popietę prieš šv. Velykas susirinko apie 100
studentų. Jie liko patenkinti šia trumpute
popiete, prašė daugiau panašių renginių,
tačiau t. St. Kazėnas teigė, kad jei jie vyktų
dažniau, paaiškėtų, kad vieni nebeturi laiko
dėl studijų, kiti šiaip nebenori ir dalyvių vis
mažėtų.
„Tačiau jei šiandien jaunas žmogus pa
junta, kad tai, ką mes siūlome, užpildo jame
esančią dvasinę tuštumą, ‘užsikabina’“, – t.
Stasys prisiminė dvi žurnalistikos specialy
bės studentes, atėjusias kapeliono rekomen
dacijų. Jis rekomendacijas davęs su sąlyga,
kad merginos dalyvaus rekolekcijose kas
dieniame gyvenime. „Po kelių susitikimų
pasakiau, kad gali rekolekcijų nebelankyti,
jei tai daro per prievartą, tačiau jos sune
rimo, ėmė klausinėti, ką ne taip darančios
ar trukdančios, kad jų norime atsisakyti...
ir sėkmingai tebelanko iki šios dienos“, –
džiaugėsi kapelionas.
„2003 m. rugsėjo 29 d. atšventinta kop
lyčia Studentų bažnyčioje Vilniaus gatvėje,
kurios tikslas – burti maldai ne vien Vytau
to Didžiojo universiteto, bet visų Kauno
aukštųjų mokyklų studentus, – tęsė t. St.
Kazėnas. – Čia jau vyko keturi vakarai
„Ateities pėdsakai“, kuriuos per adventą
surengė ateitininkai. Kiekvieną paskutinį
mėnesio antradienį vyksta evangelizacinės
grupės „Naujoji Sandora“ susitikimai. Be
to, būtų galima išnaudoti ir „langus“ tarp
paskaitų studentų tvarkaraštyje, – svarstė
kapelionas, – galvojame įrengti arbatinę,
kurioje studentai galėtų nemokamai išgerti
arbatos, rasti ramią vietelę pasikalbėti, kur
šalia atvira būtų koplyčia“. Tam, kad galė
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tume pažinti jaunimą iš arčiau, reikėtų eiti
į bendrabučius, žiūrėti, kaip ir kuo jie gy
vena, bet tam trūksta pajėgų. Akademinei
sielovadai, anot t. St. Kazėno, SJ, stinga ir
lėšų. Nors universiteto vadovybė jai pakan
kamai palanki, remia gavėnios rekolekci
jas, to nepakanka. Ypač lėšų trūksta susi
kaupimo savaitgaliams, nes patys studentai
neįstengia už juos susimokėti. Gaila, kad
į akademinę sielovadą menkai įsitraukia
Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų te
ologijos fakultetas. Pasak kapeliono, teolo
gijos studentai tokie pat pasyvūs kaip ir kiti
– šv. Mišiose ar rekolekcijose jų nė kiek ne
daugiau. Dažnas netgi nemoka susieti gau
tų teologijos žinių su kasdieniu gyvenimu.
Taigi šiandienis sekuliarumas, nenoras kam
nors įsipareigoti bei priklausyti ar tiesiog
parodyti menkiausią iniciatyvą apėmęs ir
tuos, kurie pasiryžę studijuoti dieviškąsias
tiesas...
T. Stasio nuomone, pirmiausia parapijų
klebonai galėtų informuoti būsimuosius
pirmakursius, kur jie universitete galėtų
ieškoti dvasinės atgaivos. Prieškario Lie
tuvos studentijos tradicijos burtis į korpo
racijas, grandis ar kitokias bendruomenes
šiandien, deja, susilpnėjusios. Atkurtosios
ateitininkų kuopos bei kitų jaunimo orga
nizacijų korporacijos vienija tik nežymią
studentų dalį. Tačiau kadangi jauni žmo
nės šiandien vis dėlto ieško Dievo ir nori
būti jo prakalbinti, akademinė sielovada
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Vytauto Didžiojo universitete pamažu
skinasi sau kelią.
Jaunimas šiandien ypač domisi muzi
ka, kuri panardina į jausmų bei vaizduotės
pasaulį, ir daugeliui atstoja pokalbius bei
bendravimą. Todėl svarbiausiu tampa išgy
venimas, jausmas, o ne jo turinys; net ir šv.
Mišios vertinamos pagal išgyvenimą. Tad
jaunimą patraukti galima per tuos pačius
jausmus. Enciklikoje Evangelii Nuntiandi
tai pabrėžia popiežius Paulius VI: „Šian
dienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne
mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl
to, kad jie yra liudytojai“. Taip „be žodžio
laimimi neklausantys žodžio“ (1 Pt 3, 1).
Tokiu būdu ir akademinėje sielovadoje dir
bantis kunigas ar pasaulietis turėtų liudyti
gyvą asmeninį ryšį su Dievu, kad jaunas
žmogus jį pajustų ir įvertintų. Tam, kad
jaunuolis neatstumtų Bažnyčios mokymo,
visų pirma pačiai Bažnyčiai, o šiuo atveju
jos vardu kalbančiam kapelionui, studentas
neturėtų būti tik skelbimo objektas. Mo
kytojas, kuris stengiasi savo mokiniuose
atpažinti Dievo atvaizdą, tiki, kad Dievo
Dvasia pati veikia ir juos veda. Sielo
vada tiktai kviečia į dialogą su Dievu,
o kapelionas yra šio dialogo tarpininkas.
Taip akademinė sielovada tampa pagavi ir
reikalinga tam, kuris jau jaučiasi esąs su
augęs ir dar tik ruošiasi spręsti suaugusiam
keliamus uždavinius.

Gimnazijose

Ką kapelionas veikia
jėzuitų gimnazijoje?
T. Vytautas Sadauskas, SJ, – Vilniaus jėzuitų
gimnazijos kapelionas bei tikybos mokytojas metodi
ninkas. Septynerius metus darbavosi Kauno jėzuitų
gimnazijoje. Tuomet kapeliono darbas dar nebuvo
aiškiai apibrėžtas, tad daug ką turėjo atrasti ir pradė
ti pats. Dabar kapeliono kabineto lentynoje rikiuojasi
segtuvai ir aplankai, kuriuose sukaupta aštuonerių
darbo metų patirtis, medžiaga įvairioms moksleivių
rekolekcijoms, kuria jau galima pasidalyti su kitais.
Tačiau kokios yra pagrindinės gimnazijos kapeliono
pareigos?
– Mano oficialios pareigos – direkto
riaus pavaduotojas ugdymui. O svarbiau
sia – rūpintis kiekvienu mokiniu, palaikant
ryšius su mokytojais ir tėvais, kurie irgi
yra gimnazijos bendruomenės dalis. Ir,
žinoma, šioje bendruomenėje skleisti Ge
rąją Naujieną, stengtis, kad Dievo žodis
paliestų žmonių širdis, kad į jas įkristų
Dievo sėkla. Reikia ieškoti būdų, kaip tai
padaryti, ir už tai atsakingas pirmiausia
kapelionas. Be abejo, kiekvienas katalikiš
kos mokyklos mokytojas yra įpareigotas
skelbti Gerąją Naujieną ir liudyti tikėjimą, –
jei ne tiesiogiai, tai bent per savo dėstomą
dalyką iškelti krikščioniškąsias vertybes
ir jas perteikti moksleiviams, nes religinė
dimensija katalikiškoje mokykloje turi
persmelkti visų dalykų dėstymą.
– Tad mokytojas pirmiausia turėtų
būti tikintis.
– Be abejo, turėtų būti tikintis ir tuo gy
venti, nors mes priimame į savo mokyklas
ir netikinčius mokytojus – kartais sunku
„pamatuoti“, kiek žmogus tiki. Tačiau
minimaliausias reikalavimas mokytojui –
netrukdyti vykdyti misijos, kurią mokykla
yra užsibrėžusi. Kiekvienam naujai atei

nančiam paaiškinama, ko iš jo tikimasi, ko
apskritai siekia mokykla, kad žmogus nesi
jaustų pakliuvęs į visiškai svetimą aplinką.
Visada stengiamės sužinoti, ar mokytojas
sutinka su tokiomis sąlygomis.
– Kokie mokiniai priimami į katalikiš
ką mokyklą? Ar jie turi tikėjimo pagrin
dus?
– Tikėjimo patirtis yra skirtinga – vie
nų mokinių šeimos yra tikrai nuoširdžiai
praktikuojančios, kitų – mažiau, tačiau
tikėjimo pagrindus jie paprastai turi, nes
žino, kokią mokyklą renkasi ir kodėl tai
daro. Svarbiausia, kad vaikai norėtų čia
mokytis, norėtų siekti to, ką mokykla yra
numačiusi, kad jie būtų atviri ir ieškotų,
kad tikėjimo dalykai juos domintų. Pas
mus yra net ir nekrikštytų vaikų, kai kurie
jų krikštui pasirengia mokydamiesi gimna
zijoje. Tad pagrindinė sąlyga čia mokytis
būtų širdžių atvirumas.
– Minėjote, kad kapeliono ir kitų mo
kytojų uždavinys – skleisti Gerąją Nau
jieną, o kaip tai vyksta praktiškai?
– Gimnazijos dokumentuose esame
įrašę, kad siekiame išugdyti sąžiningą,
kompetentingą ir kitą sugebantį užjausti
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žmogų. Dėl to mokytojas negali apsiriboti
vien tik žinių perteikimu, jam turi rūpėti,
kaip perteikti svarbiausias gyvenimo ver
tybes, surikiuojant jas pagal atitinkamą
skalę. Gimnazijos administracija siūlo
kiekvienam mokytojui tai daryti savaip,
parenkant atitinkamus pavyzdžius dėsto
mo dalyko pamokose, su vaikais aptariant
kai kuriuos gyvenimo reiškinius ir įvykius,
dalijantis asmenine patirtimi, kuri labai
paliečia mokinius. Taip pat didelę patirtį
jiems duoda socialinė praktika. O kiekvie
no mokytojo pareiga – pasidomėti, kaip šis
darbas vyksta, parodyti, kad ir mokytojui
jis yra svarbus. Per adventą ir gavėnią
rengiame įvairias labdaros akcijas, į kurias
vaikai taip pat noriai įsitraukia.
– Koks yra tiesioginis kapeliono dar
bas?
– Be tikybos pamokų, kurias veda dar
du tikybos mokytojai, vyksta rekolekci
jos, švenčiama Eucharistija. Kas mėnesį
Eucharistiją švenčiame su atskiromis kla
sių grupėmis. Prieš tai per tikybos pamo
ką mokomasi giesmių. Per metus keletą
kartų – Rugsėjo 1-ąją, per šv. Kalėdas, per
šv. Kazimiero šventę ir baigiantis mokslo
metams – Eucharistiją švenčia visa gim
nazija – kviečiami ne tik mokytojai, bet ir
tėvai. Moksleiviams dalyvauti Eucharis
tijoje privaloma, nes Mišios vyksta vietoj
tikybos pamokų, kurios mūsų gimnazijoje
taip pat privalomos.
Žinoma, vienokios Mišios būna, kai
švenčia didelė bendruomenė, kitokios, kai
mažesnė. Vilniaus gimnazijos privalumas
tas, kad turime savo koplyčią. Dėl to Mi
šias galime švęsti atskirai su kiekviena
klase. O šalia Kauno gimnazijos esanti
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia žiemą
šildoma ir jaukesnė už Šv. Kazimiero
bažnyčią, nes gerokai mažesnė. Dėl to
Eucharistija Vilniaus ir Kauno gimnazi
jose švenčiama šiek tiek kitaip.
Svarbiausias dalykas kapelionui – my
lėti vaikus. Kadaise dirbti mokykloje aš
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visai nenorėjau, nes jos nemėgau. Tačiau
mūsų provincijoje darbas mokyklose yra
prioritetinis, tad kapelionu tapau, kadangi
tuo metu nebuvo kam. O dabar turbūt ir
laisva valia šį darbą pasirinkčiau. Labai
smagu matyti augančius jaunus žmones,
stebėti, kaip jie keičiasi.
Kitose katalikiškose mokyklose taip
pat dirba kapelionai, bet dauguma jų dar
turi pareigų parapijose, tad mokyklai ne
gali skirti viso savo laiko ir dėmesio. Sa
vaitgaliais kapelionui – pats darbymetis,
o parapijos kunigas tuo metu užimtas.
– Kuo ugdymas jėzuitų gimnazijose
skiriasi nuo kitų katalikiškų mokyklų?
– Didelio skirtumo nėra, tik tam tikri
akcentai, tam tikros spalvos, būdingos
jėzuitų mokyklai. Pirmiausia mes akcen
tuojame cura personalis, t. y. asmeninį
rūpinimąsi kiekvienu mokiniu – tai įra
šyta gimnazijos nuostatuose. Dėmesys
kiekvienu mokiniu apima ir galimą jo
problemišką charakterį ar mokymo bū
dus, kurie galėtų būti taikomi, atsižvel
giant į mokinio galimybes, dovanas ir
pan. Kitas dalykas – atkreipti dėmesį į
tam tikras patirtis ir bandyti jas aptarti
kartu su mokiniais – tai, kas jiems buvo
svarbu, ką jie išgyveno, kokią reikšmę ta
patirtis turi jų gyvenime bei kaip per ją
veikia Dievas.
Be abej o, mūs ų gimn az ij oj e lab ai
svarbi yra vadinamoji šv. Ignaco para
digma, kuria vadovautis ir ją taikyti savo
pamokose privalo kiekvienas mokytojas.
Šis mokymo metodas padeda taip supla
nuoti ir vesti pamoką, kad mokinys visa
pusiškai įsitrauktų į mokymosi procesą.
Stengiantis mokytojus supažindinti su šia
sistema, rengiami įvairūs kursai, semina
rai, kviečiami svečiai. Jau esame išvertę
jėzuitų dokumentus apie Ignaco paradig
mą, tad visi norintys gali su ja susipažinti.
Neseniai mokytojų kambaryje pakabinau
planą, apibūdinantį kiekvieną paradigmos
dėmenį. Jis primena, kaip per pamoką
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T. V. Sadauskas

Rekolekcijose
dalyvauja ir
gimnazijos
direktorius
F. Meškuotis

mok in ius sud om int i, užm egzt i su jais
pokalbį, kaip juos išklausyti bei aptarti
tai, ką jie naujo sužinojo ir patyrė, kad
tai paliestų ne tik jų protą, bet ir veiktų
gyvenimą, keistų jų požiūrį ir juos pačius.
Kalbėdamas apie sielovados skirtumus,
galėčiau pabrėžti, kad mūsų gimnazijose
ypač didelis dėmesys skiriamas mokinių
rekolekcijoms. Kai kurias rekolekcijų
programas esame perėmę iš užsienio ša
lių, daugiausia JAV, patirties. Dirbdamas
Kauno jėzuitų gimnazijoje, šias progra
mas išverčiau ir pritaikiau mūsų sąlygoms

bei poreikiams. Pvz., KAIROS programa
vienuoliktokams yra perimta iš JAV ka
talikiškų mokyklų. TEKo (TEC) – (Teens
Enconter Christ – Paaugliai susitinka
Kristų) prog ram a dvyl ikt ok ams, kur i
tinka ir vyresnio amžiaus jaunimui, taip
pat perimta iš JAV, mes ją neblogai pritai
kėme. Kelių dienų programos, tokios kaip
KAIROS, kurios prasideda ketvirtadienį
vakare ir tęsiasi iki sekmadienio vakaro,
tikrai daro didelį poveikį. Dvyliktokų
programa trumpesnė, bet intensyvesnė...
Jaunesniems moksleiviams taikome Ispa
nijos patirtį. Jiems rengiamos trumpesnės,
pusantros dienos rekolekcijos, vykstančios
gimnazijoje arba jos poilsiavietėje.
Mokslo metų pabaigoje Kaune aš pa
prastai klausdavau vaikų, kokia patirtis
per praėjusius metus jiems buvo reikš
mingiausia. Apie 80 proc. atsakydavo,
kad būtent rekolekcijos...
– Ar mokiniai bendrauja su kape
lionu asmeniškai?
– Tam tikrai būna daug progų, ypač
per rekolekcijas, kai vyksta asmeniniai
pokalbiai, teikiamas Susitaikinimo sakra
mentas. Paprastai prieš Kalėdas ir Velykas
vyksta Gimnazijos Susitaikinimo pamal
dos, tuomet daug vaikų ateina asmeniškai
pasikalbėti arba išpažinties.
Vaikai dažnai užsuka ir į mano kabi
netą. Kartais – vien pasisveikinti praei
dami pro šalį, o kartais – apie kokią nors
bėdą papasakoti ar apie tai, kad kas nors
klasėje negerai elgiasi. Mažesnieji pa
prastai klausia, ką daryti. Tad kalbamės ir
svarstome. Kai rengiamės rekolekcijoms,
jaunesniesiems jas vesti padeda vyres
nieji moksleiviai. Tuo metu mes labai
intensyviai kartu dirbame ir bendraujame
– aptariame rekolekcijų programą, pasi
dalijame užduotimis. Taip moksleiviai
patys įsitraukia į sielovados darbą, padeda
skelbti Evangeliją kitiems mokiniams.
– O likusi bendruomenės dalis, pvz.,
mokytojai ir tėvai?
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– Labiausiai bendradarbiaujame reng
damiesi rekolekcijoms, nes mokytojai pa
laiko ryšį su tėvais, kuris ypač užsimezga
per KAIROS bei TEKo rekolekcijas. Tai,
kad į rekolekcijas įtraukiami tėvai, labai
veikia vaikus, kartais netgi keičia  san
tykius šeimoje. Bendravimas su tėvais,
aišku, galėtų būti intensyvesnis, turėtume
ieškoti dar artimesnio santykio su jais.
– Vyrauja nuomonė, kad katalikiškose
mokyklose geresnė moralinė atmosfera,
ir dažnai tėvai vien dėl to nori, kad vaikai
jose mokytųsi. Ar iš tiesų taip yra? Ar čia
skleidžiama Geroji Naujiena padeda mo
kyklai būti kitokiai?
– Manau, tikrai padeda. Ir daugiau
dalykų lemia, kad atmosfera mūsų gimna
zijose tikrai nebloga. Be to, į šias mokyk
las vyksta atranka. Atsižvelgiama į vaikų
pasiekimus moksle bei jų nuostatas. Jie
taip pat prisiim
 a įsipareigojimą laikytis
mokyklos reikalavimų. Be abejo, kaip ir
kiekvienoje mokykloje, pas mus mokosi
iš mūsų visuomenės atėję vaikai, kurie
atsineša daug tų pačių problemų, kurias
turime spręsti. Vieną kitą moksleivį netgi
tenka iš mokyklos pašalinti.
Aišku, didelis skirtumas, kaip vyksta
tikybos pamokos pas mus ir kitose mo
kyklose. Čia vaikai tikrai nesipriešina
skleidžiamai Evangelijos žiniai, priima
ją ir, atrodo, domisi. Pasaulėžiūros, tikė
jimo krizes išgyvena ir mūsų mokyklos
mokiniai, tai normalu. Mes siekiame vie
no – kad savo gyvenimo išbandymuose
jie išliktų atviri ir toliau ieškotų, kad keltų
klausimus ir nebijotų asmeninių pokalbių
su žmonėmis, kuriais jie pasitiki, kad
skaitytų, domėtųsi. Jėzuitų, kaip ir bet
kurios katalikiškos mokyklos, pagrindinė
nuostata yra skatinti jauną žmogų ieško
ti, kad jis pats atrastų tiesą, o ne ką nors
įpiršti. Mes stengiamės mesti iššūkius,
kelti klausimus, taip skatindami pačius
mokinius ieškoti ir atrasti. Toks yra ir
kapeliono, ir visų mokytojų uždavinys.
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Šiemet tradicinė šventė – Vilniaus
jėzuitų gimnazijos diena, kasmet rengia
ma per šv. Kazimiero iškilmę, – buvo iš
skirtinė dėl Šv. Kazimiero bažnyčios 400
metų jubiliejaus. 1604 m. Vilniuje buvo
iškilmingai pašventintas pirmosios Šv.
Kazimiero titulo bei pirmosios barokinės
Vilniaus šventovės kertinis akmuo. Būtent
dėl to gimnazijos šventei pasirinkta baroko
tema.
Mokyklos klasės tapo tarsi barokinės
gyv en im o kasd ien yb ės dėl ion ės det a
lėmis... Pirmame aukšte įsikūrė ubagų
choras, dailininkų dirbtuvės bei fotogra
fai. Ypač daug svečių dėmesio sulaukė
dailininkų dirbtuvės, kur buvo galima ne
tik pasigrožėti čia tapomais paveikslais
ir jiems pozuojančiomis rūmų damomis,
bet ir patiems išmėginti savo talentą. Pas
fotografus užsukę žmonės galėjo vietoje
pasipuošti jiems patinkančiu barokiniu
apdaru ir pasidaryti originalią nuotrauką.
Antrame aukšte kviesliai šaukdami iš to
lo viliojo lankytojus užeiti į medikų ir vais
tininkų laboratoriją. Tie, kurie susigundy
davo, patekdavo į paslaptingą prietemą,
kur šviečiant žvakėms kvapnioje smilkalų
migloje alchemikai maišė jaunystės elik
syrą, niekam už jokius pinigus nesutikdami
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Simonas Mockevičius

atskleisti jo recepto, o vienuolės pilstė stebuk
lingą, gydančią žolelių arbatą. Lietuvių kalbos
kabinete buvo imituotos retorių pamokos:
mokiniai varžėsi, kuris išraiškingiau perskai
tys barokinį tekstą. Greta veikė amatininkų
cechas, į kurį užėjus pirmiausia pasitikdavo
medžio kvapas ir drožlėmis nuklotos grin
dys. Šalia sėdintys trys jaunieji amatininkai
įgudusiais judesiais tylomis skaptavo medį.
Toliau – už įvairiais rankdarbiais nukrautų
stalų linksmai kleketuojančios merginos sma
giai darbavosi virbalais.
Trečiame aukšte, toli nuo žemės rūpes
čių, įsikūrė barokinė „grietinėlė“: istoriją
fiksuojantys raštininkai, šokantys ir besi
linksminantys bajorai, aukcioną mugėje
surengę dvasininkai.
Ši šventė iš ankstesniųjų išsiskyrė tuo,
kad pirmą kartą buvo atvira visuomenei.
Vilniečiai ir sostinės svečiai galėjo laisvai
užsukti į „barokinę“ gimnaziją, o apžiūrėti
mokinių darbus ir jų įsigyti norintys ga
lėjo šalia Šv. Kazimiero bažnyčios porą
valandėlių vykusioje mugėje. Čia buvo
rankdarbių, kepinių, puodelių su gimna
zijos ir bažnyčios simboliais.
Iškilmingas šv. Mišias aukojo Lietuvos
Vyskupų Konferencijos sekretorius mons.

Gimnazijos diena

Gintaras Grušas. Pamokslą sakęs jėzuitų
provincijolas t. Aldonas Gudaitis pabrėžė,
kuo šventasis Kazimieras gali mums būti
patrauklus šiandien. Pasak t. A. Gudaičio,
visų pirma tuo, kad nėjo paskui minią, o
stengėsi klausytis savo sąžinės. Kad tai
neprarado svarbos šiuolaikiniame pasauly
je, ypač gerai parodo ir šiandienė politinė
Lietuvos situacija.
Gimnaziją sveikino Švietimo ir mokslo
ministerijos, Vyriausybės, kitų mokyklų –
ir ne vien katalikiškų – atstovai. Mišiose
giedojo gimnazijos choras ir garsi solistė
Gintarė Skėrytė.
Renginį užbaigė iškilminga barokinė
puota, į kurią susirinko daugiau nei pu
sė šimto garbingų svečių. Puotą surengę
vienuoliktokai su gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ses. Edita Šicaite stengėsi at
kurti autentiškus baroko puotos papročius.
Svečiai valgė specialiai šventei išdrož
tomis medinėmis dvišakėmis šakutėmis,
sveikinimo prakalbas sakė maršalka su
maršalkiene, patarnaujantys vilkėjo seno
vinius drabužius. Puotoje linksminosi ne
tik gimnazijos, bet ir Utenos, Kauno, Pa
nevėžio ir Klaipėdos mokyklų mokytojai
bei alumnai.
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Renata Greimaitė

Perkūno namo administratorė

Perkūno namas
anuomet ir dabar
Pirmą kartą atvykę į Kauną, miesto
svečiai visada aplanko senamiesčio archi
tektūros paminklus, Rotušės aikštę, nepa
miršta apžiūrėti seniausio ir unikaliausio
Lietuvos vėlyvosios gotikos paminklo
– Perkūno namo. Šis viduramžių reliktas
– Kauno pasididžiavimas, pritraukiantis
daug užsienio turistų.
Savitą namą Aleksoto gatvėje legen
domis apsupo XIX a. pradžioje jo sienoje
rasta įmūryta žalvarinė statulėlė. Figūros
galvą vainikavo miesto vaizdas su bokštais
ir šventyklomis, kojos buvo sukryžiuotos,
o rankose – trys žuvys. Šią skulptūrėlę
Kauno magistratas perleido senienų ko
lekcininkui grafui Mykolui Kasauskui,
kuris ją padovanojo Varšuvos mokslo bi
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čiulių draugijai. Iš pradžių statulėlė buvo
Varšuvos muziejuje, vėliau išgabenta į
Peterburgą, kur jos pėdsakai dingo.
Vieni manė, kad figūra simbolizuoja
Kauno miestą, o žuvys – tris upes: Nemu
ną, Nerį ir Nevėžį. Kiti ją laikė nežinomos
indų dievybės atvaizdu, patekusiu į Lietuvą
su totoriais. Tuometinis istorikas Teodoras
Narbutas tvirtino, kad ji vaizduoja pago
nių dievą Perkūną, o pastate esą buvusi jo
šventykla. Kai kurie blaivesni romantikai
jam prieštaravo, nes gotikos šventyklų pa
gonys nestatė, tačiau tuomet visuomenė jų
balsų neišgirdo, o dabar, anot istoriko Jurgio
Okso, perkrikštyti Perkūno namo niekam
nebesinori.
Dabar jau galutinai išsiaiškinta, kad šis
pastatas buvo pirklio gyvenamasis namas.
Pirmasis žinomas jo savininkas – lietuvis

Gimnazijose
miestietis Steponas Dulkė. Archyvo do
kumente rašoma, kad 1546 m. atvirame
suolininkų teismo posėdyje Dulkė už 150
lietuviškų kapų pardavė savo kampinį mū
rinį namą kitam miestiečiui.
XV a. II pusė – Kauno klestėjimo lai
kas. Būdamas pagrindinių Lietuvos sausu
mos ir vandens kelių sankryžoje, miestas
tapo svarbiausiu tranzitinės prekybos cen
tru. Nemuno ir Neries pakrantėse įsikūrė
uostai, o šalia jų – pirklių gyvenamieji
kvartalai su urmo sandėliais, krautuvėmis
ir užeigomis.
Tyrimai rodo, kad vadinamasis Perkūno
namas yra pats archajiškiausias iš visų išli
kusių Kauno gyvenamųjų namų. Jo plytos
yra analogiškos seniausių XV a. Kauno pa
statų – Parapijos, Pranciškonų ir Bernardinų
bažnyčių – plytoms. Šio namo rūsių sienos
mūrytos dviem horizontaliomis didelių lauko
akmenų eilėmis. Jų vidurys užpildytas smul
kesniais akmenimis, o eilės išlygintos plytų
laužu. Sienos storesnės nei 120 cm. Panašia
kiautine akmenų mūro technika mūrytos ir
Kauno pilies sienos.
Vakarų Europoje mūrinius namus mies
tiečiai pradėjo statytis apie 1400 m. Tačiau
tik XV a. viduryje susiformavo gotiškas
namas su langais, panašus į gyvenamąjį.
Šis namas buvo vis tobulinamas ir pasku
tiniame XV a. dešimtmetyje tapo tokios
struktūros, kuri XVI šimtmetyje mažai
bekito. Toks namo tipas per Pamario ir
Prūsijos miestus pasiekė Lietuvą, pirmiau
sia Kauną.
Kaip teigia istorikai, turtingi to meto
miestiečiai gyvenamųjų namų sienas ap
mušdavo spalvota gelumbe arba drobiniais
sienų apmušalais su įspaustais ar nutapy
tais polichrominiais ornamentais, puoš
davo paveikslais. Sienų nišose įrengdavo
lentynas ir sienines spintas. Iš baldų mi
nimi suolai, stalai, krėslai, lovos, skrynios
bei spintos. Kambarius puošė kalto metalo
sietynai, žvakidės, buitinė bei dekoratyvi
nė keramika.

Manoma, kad greičiausiai šiame name
1609 m. gimė pirmasis Kojelavičių sūnus
Albertas, būsimasis Lietuvos istorikas,
Vilniaus universiteto profesorius ir rekto
rius. Svarbiausias jo veikalas – pavyzdinga
lotynų kalba parašyta dviejų dalių „Lietu
vos istorija“ – ilgą laiką buvo pagrindinė
Lietuvos istorijos studija, kuria rėmėsi net
Vakarų Europos istorikai.
1642 m. broliai Albertas, Kazimieras ir
Petras Kojelavičiai, jau tapę Jėzaus Draugi
jos nariais ir atvykę į Kauną steigti kolegijos,
padovanojo jai savo paveldėtą namą.
1670 m. Perkūno name jėzuitai įrengė
koplyčią. Kadangi dėl karų ir epidemijų
jėzuitų bažnyčios statyba užsitęsė net iki
1720 m., koplyčia buvusiame S. Dulkės na
me išbuvo kelis dešimtmečius. Tik 1722 m.
pamaldos iškilmingai perkeltos į pašven
tintą bažnyčią. Buvęs koplyčios pastatas
atiduotas kolegijai, jame įrengtos mokymo
klasės. XIX a. pradžioje pastatas buvo
naudojamas kaip sandėlis, o po Pirmojo
pasaulinio karo vėl atiteko jėzuitams. So
vietmečiu name įsikūrė Kauno valstybinio
muziejaus filialas. 1964 m. parengtas jo
restauravimo projektas, o 1968 m. namas
baigtas atstatyti.
1991 m. pastatas grąžintas jėzuitams.
XV a. statytas gyvenamasis namas dabar
– Kauno jėzuitų gimnazijos padalinys. Tre
čiame jo aukšte įrengta biblioteka, skaitykla
ir kompiuterių klasė, įkurtas poeto Adomo
Mickevičiaus muziejus, dviejose ekspozi
cijų salėse bei neseniai išvalytuose rūsiuose
pradėtos rengti parodos.
Perkūno name vyksta ne tik gimnazijos
kultūriniai renginiai, jis atsiveria ir mies
to visuomenei. Kauno jėzuitų gimnazijos
bendruomenė siekia, kad Perkūno namas
būtų aktyvi ir dinamiška institucija. Dėl
to ieškome tokių veiklos formų, kurios
gimnazijos moksleivius skatintų pažinti
istoriją, ugdytų jų istorinę bei pilietinę
savimonę ir žadintų norą puoselėti miesto
istorinį paveldą.
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Gimnazijose

„Kelionė į viduramžius“

2003 m. gimnazijos mokytojai ir mo
kiniai surengė „Kelionę į viduramžius“.
Ši teatralizuota ekskursija po Perkūno na
mą sėkmingai vyko visą 2003 m. vasarą.
Per 2 mėnesius pas mus apsilankė apie
2000 turistų iš Lietuvos ir viso pasaulio.
Šį proj ekt ą Kaun o jėz uit ų gimn az ij os
moksleiviai pristatė miesto savivaldybės
ir kitų įstaigų atstovams, vėliau su jais
tarėsi, kaip pastatą būtų galima panaudoti
ne tik gimnazijos, bet ir miesto visuome
nės reikmėms.
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Esame numatę įsitraukti ir į Lietuvos
jaunųjų gidų mokyklos, veikiančios Lietuvos
jaunimo turizmo centre, veiklą. Ten gim
nazijos moksleiviai pagilintų architektūros,
dailės istorijos, geografijos ir meno žinias,
susipažintų su ekskursijų vedimo metodika ir
galėtų savarankiškai parengti naujus turistin
ius maršrutus. Jei jauniesiems entuziastams
užteks jėgų ir laiko, bandysime semtis žinių
ir Muziejininko mokyk
loje, kur gimnazistai
galės susipažinti su mu
ziejų steigimo tvarka, jų
specifiniais ypatumais,
moksliniu darbo orga
nizavimu, ekspozicijų
rengimu ir t. t.
Nor ėt um e pa
rengti ir kitas eduka
cines programas, į jas
įtraukdami miesto vi
suom en ę, dal yv aut i
tarptautiniuose projek
tuose, propaguodami
architektūrinio paveldo
puos el ėj im o trad ic i
jas gimnazijoje, taip pat populiarinti
muziejininkystę ir modernius istorijos
pažinimo metodus bei būdus.
Manome, kad šiame pastate būtų
tikslinga įsteigti muziejų, atsklei
džiantį Kauno klestėjimą XV–XVI
a. sandūroje, ir atkurti pirklio gy
venamojo namo interjerą. Taip pat
tikimės parengti vizualiai įdomią,
šiuolaikišką ir moksliškai nepriekaištingą
ekspoziciją, atspindinčią jėzuitų ordino,
Jėzuitų kolegijos bei gimnazijos raidą Kau
ne. Tikimės, kad mums tai pavyks, nes šiuo
metu užmojus Perkūno name įgyvendina
me be didesnių finansinių įdėjimų. Parodų
lankymas miesto svečiams ir visuomenei
– nemokamas, tačiau mielai priimame au
kas muziejui steigti. Tikimės, kad mūsų
gimnazijos indėlis į turizmo plėtrą Kaune
pagyvins senamiesčio veidą.

Ið visur
2004 m. sausio 1 d. Jėzaus Draugijoje buvo 20 170
narių. Draugija sumažėjo 238 jėzuitais – šis skaičius
mažesnis, nei buvo tikėtasi. Kunigų jėzuitų yra 14 148,
scholastikų (studentų) – 3 052, brolių – 1 983, naujokų  –
987 (58 daugiau nei pereitais metais). Vidutinis visų jėzuitų
amžius – 54 metai, kunigų – 61, scholastikų – 26, o brolių
– 63 metai.
Daugiausia jėzuitų yra Pietų Azijos asistencijoje – 3
986. JAV – 3 298 jėzuitai. Mažiausiai jėzuitų yra Centrinės
bei Rytų Europos asistencijose – atitinkamai 942 ir 1 176
jėzuitai.
Iš provincijų jėzuitų skaičiumi pirmauja Italija (746)
bei Prancūzija (580). Mažiausia yra Rumunijos provincija,
turinti 22 narius. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijoje
šiuo metu yra 46 jėzuitai, iš jų – 2 vyskupai.
Iš viso yra 78 vyskupai jėzuitai (reziduojantys ir emeritai)
bei 9 kardinolai, šiuo metu turintys teisę dalyvauti konklavoje.
2004 m. sausio 15–19 d. Dubline vyko Europos jėzuitų
pašaukimų ugdymo delegatų susitikimas, kuriame Lietuvos
ir Latvijos provincijai atstovavo t. Rytis Gurkšnys. Susiti
kime buvo pabrėžta, kad pagrindinis pašaukimų ugdytojas
provincijoje yra provincijolas kartu su savo padėjėju, kuris
nuolat domisi, kaip kiekviena jėzuitų bendruomenė prie to
prisideda. Tačiau provincijos naujokų skaičius tiesiogiai nuo
pašaukimo ugdymo kokybės nepriklauso. „Mes, jėzuitai,
turėtume dirbti ir gyventi taip, kad tie jauni žmonės, kurie
savo širdyje nešiojasi šį slaptą norą, matydami mus, galėtų
atsiliepti į Dievo kvietimą ir gyventi pagal savąjį pašauki
mą“, – pažymėjo susitikimo dalyviai.
Kitas pašaukimų ugdymui skirtas susitikimas vyks 2006
m. sausį Salamankoje, Ispanijoje.

Š. m. vasario 17–23 d. Lojoloje į konferenciją susirinko
Europos dvasinių pratybų vadovai. Buvo pakviesta po tris
atstovus iš visų Europos jėzuitų provincijų (2 jėzuitus ir 1 ne
jėzuitą). Lietuvai atstovavo t. Lionginas Virbalas, t. Vytautas
Sadauskas bei Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotoja Valda
Šadzevičiūtė. Kadangi dvasinėse pratybose dalyvauja daugybė
įvairiausių kultūrų žmonių, tai įpareigoja jų vadovus susirinkti
ir pasidalyti patirtimi. Konferencijoje buvo pažymėta, kad pra
tybos ne vienam žmogui padeda atskleisti jo giliausią troškimą,
suvokti savąją vertę ir priimti Dievo atleidimą. Susitikimo
dalyviai svarstė, ką daryti, kad pratybos atneštų dar didesnių
vaisių žmogui, šiandien išgyvenančiam ne tik religinį, bet ir
moralinį, intelektualinį bei socialinį politinį atsivertimą.
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Ið visur
Š. m. kovo 25–29 d. jėzuitai iš Lietuvos pirmąkart patarnavo
Švedijoje gyvenantiems lietuviams. Prieš keletą mėnesių Švedi
jos vyskupas Anders Arborelius, OCD, aplankė Lietuvoje dir
bančius jėzuitus, ieškodamas kunigo, kuris keletą kartų per metus
galėtų atvažiuoti į Švediją ir lietuviškai aukoti šv. Mišias mūsų
tautiečiams. Provincijoje buvo nutarta, kad į Švediją prieš Kalė
das ir Velykas vyks t. Algimantas Gudaitis. Šį kartą jis aplankė
Lundo miestelį, kuriame mokosi nemažai studentų iš Lietuvos.
Ten gyvenantys dominikonai suteikė galimybę šv. Mišias švęsti
jų koplyčioje. Studentai Juozas Abaravičius ir Sandra Meidutė
parengė giesmynėlį ir lietuvių studentams iš anksto paskelbė
žinią apie būsimas Mišias. Dalyvavo 20 jų bendramokslių.
Kovo 28 d., sekmadienį, šv. Mišios buvo aukojamos
Stok-holme, Šv. Eugenijaus parapijoje, kurią aptarnauja tėvai
jėzuitai. Į Mišias susirinko apie 50 lietuvių, dalyvavo ir vysku
pas A. Arborelius bei Lietuvos konsulo Švedijoje žmona, anot
kurios, šiuo metu Švedijoje gyvena apie 2000 lietuvių.
Norintys galėjo priimti Susitaikinimo sakramentą.

Š. m. kovo 26–28 d. Vilniuje vyko Europos jėzuitų alumnų (jėzuitų
gimnazijų absolventų) konfederacijos vadovų konferencija. Jėzuitų alumnų
vadovai paprastai renkasi du kartus per metus. Lietuvos jaunųjų jėzuitų alum
nų federacija, vienijanti Vilniaus ir Kauno gimnazijų alumnus, praėjusiais
metais tapo oficialia Europos jėzuitų alumnų konfederacijos nare ir pakvie
tė į susitikimą Vilniuje. Visą savaitgalį alumnai iš Ispanijos, Portugalijos,
Prancūzijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir
kaimyninės Lenkijos dalijosi patirtimi ir derino ateities planus. Daug buvo
diskutuojama apie Europos alumnų visuotinį suvažiavimą, vyksiantį 2005
m. rudenį. Po konferencijos svečiai gėrėjosi Vilniaus senamiesčiu, Šv. Ka
zimiero bažnyčios kriptoje meldėsi už sovietinius persekiojimus ištvėrusią
Lietuvą. Tai buvo pirmasis oficialus jėzuitų alumnų susitikimas Lietuvoje.
Praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusią t. Antano Saulai
čio knygą „Piktas Dievas yra miręs“ didžia dalimi sudaro
pokalbiai, 1998–2003 m. transliuoti per Katalikų radijo „Ma
žąją studiją“. Tad dabar ištikimieji „Tėvo Antano pasakojimų“
klausytojai turi gerą progą dar kartą sugrįžti prie jau girdėtų
istorijų ir su širdžiai brangiausiomis ilgėliau pasilikti.
„‘Kas turi ausis, teklauso’. Kas turi akis, – teskaito. Kas turi
širdis, – teišgirsta žodį, kuris sklendžia tiesiai, kviesdamas  že
mėje ir žmoguje matyti nors truputį dangaus ir tikėti, kad Dievo
kojos dar prisimena žemės dulkes“, – įžangos žodyje kviečia
knygą sudariusi Elvyra Kučinskaitė. Ne vienas turbūt jau seniai
šį kvietimą išgirdo ir knygą perskaitė, o kitiems, kol dar yra,
siūlome jos ieškoti knygynuose. Išleido leidykla „Aidai“.
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In memoriam
Vaclovas Gutauskas, SJ
2003 m. lapkričio 22 d. rytą tyliai ir ramiai Amžinybėn
iškeliavo Čikagos jėzuitų namuose gyvenęs t. Vaclovas
Gutauskas. JAV lietuvių bendruomenė dėl to patyrė didelę
netektį.
Kadangi t. Vaclovas buvo labai kuklus žmogus, nelinkęs
kalbėti apie savo nuveiktus darbus, šiandien ne visi prisi
mena, kad būtent dėl jo užsispyrimo ir atkaklumo Jaunimo
centras Čikagoje, koplyčia ir kiti vienuolyno pastatai tapo
realybe.
1956 m. t. V. Gutauskui buvo pavesta ieškoti rėmėjų
ir rinkti lėšas Centro statybai. Šią sunkią ir ne visuomet
malonią užduotį jis sąžiningai vykdė daugiau kaip 18
metų važinėdamas po Ameriką. Iš pradžių rinko lėšas pir
mosioms statyboms, vėliau – Centrui praplėsti. Iš viso t.
Vaclovui pavyko surinkti daugiau kaip 1 mln. dolerių. Jis
buvo vadinamas „kunigu ant ratų“, nes per tą laiką nuolat
keliaudamas ir ieškodamas mecenatų „sudėvėjo“ net 18
automobilių. Vėliau kelių dosnių aukotojų dėka įsteigė t.
B. Krištanavičiaus, SJ, fondą, kurio lėšos, Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, didžia dalimi buvo skirtos atgimstančiai
jėzuitų provincijai.
T. Vaclovas Gutauskas gimė 1913 m. rugpjūčio 15 d.
Didžiojoje Trakiškėje, Antanavo valsčiuje, Marijampolės
apskrityje. 1935 m. įstojo pas jėzuitus. Aloyzo institute Ga
larate, Italijoje, studijavo filosofiją, 1945 m. baigė teologijos
studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje.
Tais pačiais metais buvo įšventintas kunigu. Nuoširdžiai
dirbo su jaunimu ir studentais pokario Vokietijoje – rengė
rekolekcijas, stengėsi jaunimą supažindinti su jėzuitų veikla.
Taip jam pavyko rasti keletą kandidatų į jėzuitus.
Nuolat bendradarbiavo jėzuitų žurnale „Žvaigždė“,
parašė knygą „Kas žiūri ir nemato“. Vėliau keletą metų
Elmhurste, JAV, buvo Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolių ka
pelionas.
Kai lėšų telkimo darbas aptyko, t. Vaclovą dažnai bū
davo galima sutikti budintį Jaunimo centre.
Paskutiniaisiais metais sunkiai sirgo, buvo iš dalies para
lyžiuotas, tad reikalingas nuolatinės globos. Tačiau ir sunkią
ligą jis pakėlė labai kantriai. Penkerius metus jį prižiūrėjęs
slaugytojas stebėjosi giedra t. Vaclovo nuotaika ir ypatingu
rūpinimusi kitais. Jo kambario sienos buvo nukabintos visų
Centrui aukojusių geradarių, kurie jam buvo labai brangūs,
nuotraukomis. Jis pasakodavo apie juos savo lankytojams
ir be paliovos už visus melsdavosi.
Praėjusią vasarą vienuolyno sodelyje t. V. Gutauskas
atšventė savo 90-metį – ilgo ir gražaus gyvenimo, skirto
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Nusiðypsokime
Regula
Kartą jėzuitas su pranciškonu priėjo upę. Tvarkingai ap
sirengęs jėzuitas ir sako pranciškonui:
– Jūsų reguloj parašyta, kad turit visus mylėti ir jiems
padėti. Tai imk ir pernešk mane per upę.
Pranciškonas sutiko. Paėmė jėzuitą ant rankų, nubrido iki
upės vidurio, vandens jau iki juosmens, ir klausia jėzuito:
– Klausyk, ar turi pinigų?
Jėzuitas sako:
– Turiu truputėlį.
O pranciškonas:
– Oi, atleisk, man regula draudžia nešiotis pinigus…

Turit įrodymų?!
Dailininko paprašė nupiešti angelą.
Šis nupiešė, bet kas tik žiūri pieši
nį, stebisi:
– Kur tu matei angelą… su batais?
– O kur jūs matėt be batų?

Nėra manęs
Vienas teologas gulėjo visą naktį
ir mąstė:
– Dieve, ar tu esi, ar tavęs nėra?..
Dieve, ar tu esi, ar tavęs nėra?..
Paryčiais staiga išgirsta susierzinusį
balsą:
– Nėra manęs, nėra. Ir netrukdyk
man miegoti!

Nepasiginčysi...
– Tuk  tuk…
– Kas ten?
– Tai aš – mirtis.
– Na ir kas?
– Na ir viskas…
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Klausimas
Vienas žmogelis priėjo
prie jėzuito ir klausia:
– Kodėl jėzuitai daž
nai į klausimą atsako
klausimu?
– O kas tau taip sakė?

Už ką Dievą šlovinat?
Eina biblistas ir girdi – charizmatai šlovina
Dievą. Užeina pas juos ir klausia:
– Už ką Dievą šlovinat?
Tie atsako:
– Mes šlovinam Dievą už didelį stebuklą,
kurį jis anuomet padarė visą žydų tautą per
vesdamas per jūrą.
– Tai labai paprasta, – aiškina biblistas. – Jū
ra tuo metu buvo visiškai nusekusi, vandens
– tik iki kelių. Tad visi nesunkiai ją perėjo ir
ėmė skelbti, kad įvyko stebuklas…
Nusiminė charizmatai... Biblistas išeina, bet
girdi, kad vėl prasideda šlovinimas. Sugrįžta
ir klausia:
– Už ką dabar šlovinat Dievą?!
Tie atsako:
– Už tai, kad jis tokioje negilioje jūroje pa
skandino visą egiptiečių kariuomenę…

Iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių
surinktų anekdotų

Dėkojame visiems:
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 im
 ui ir šeim
 oms Kul aut uv
 os rek
 ol ekc
 ij ų nam
 uos e bei Viln
 iaus
jėz
 uit ų gimn
 az ij os poils iav
 iet ėj e;
 log
 ij ą stud
 ij uoj anč
 ių jaun
 ųj ų jėz uit ų išl aik
 ym
 as;
• fil os of ij ą ir teo
• Čik
 ag
 os jėz uit ų nam
 ų atn
 auj in
 im
 as;
• prad
 ėt as ir neb aigt as Šv. Kaz im
 ier
 o bažn
 yč
 ios stog
 o rem
 ont as;
• Viln
 iaus jėz uit ų gimn
 az ij os sport o sal ės stat yb os užb aig
 im
 as
bei įreng
 im
 as;
 o jėz uit ų gimn
 az ij os pries tat o proj ekt av
 im
 as ir pož em
 in
 ių
• Kaun
kom
 un
 ik
 ac
 ij ų ties im
 as.

Džiaugiamės, kad galime savo rūpesčiais
pas
 id
 al yt i su jum
 is
Mūsų adresas:

Lietuvos jėzuitų provincija
Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius
Tel. (5) 212 17 87, faks. (5) 212 18 76
El. paštas: sj@jesuit.lt
Svetainė: www.jesuit.lt
Šiaurės Amerikoje kreiptis:
JESUIT FATHERS – BALTIC PRO
JECT
Įmonės kodas 9189393
2345 W 56 ST
AB Vilniaus bankas
Chicago, Illinois 60636-1098 USA
Vilniaus filialas
Tel. (1) (773) 737 98 91
Banko kodas 70440
Faks. (1) (773) 737 04 86
A. s. LT34 7044 0600 0112 3231
El. paštas: Litjesuit@aol.com
BIC: CBVILT2X
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